
MONUMENTE ÎN RISC ŞI MONUMENTE ÎN PERICOL: 
GESTIUNEA SPECIALĂ A MONUMENTELOR AMENINT ATE* 

Introducere: ţinta şi obiectivele studiului 

Importa n ţa eviden ţ i eri i monumentelor aflate în perico l nu 
trebui e demon s trată. Protecţ i a monumentelor istorice pres upune 
în primul rând împiedicarea distrugeri i sau di spa ri ţ i e i lor. A deter
mina care sunt acele monumente asupra cărora pl anează un pericol 
real, care es te ace la ş i urgenţa neces ităţ ii de i n tervenţ i e es te în să 
o probl emă care are o importa nţă deosebi tă atunci când este vorba 
de strateg iile de conservare a monumentelor. În condiţiil e unor 
bugete modeste, a şti care este monurnenhil asupra căruia planează 
o ameninţare rea l ă, i minentă ş i gravă poate face difere nţa dintre 
a salva sau a pierde un edificiu . 

Este scopul acestui sh1diu de a ară ta că. riscurile monumentelor 
istorice ş i starea de monument în perico l pot fi obiectiv cunoscu
te ia r că ce le două s tă ri ale pa trimoniului arh itectural pot ş i tre
buie evidenţ i ate în mod distinct în cadrul inventarelor de către orga
n ismc sau organ i zaţ ii implica te în protecţ i a patrimoniului . 

Monumente în risc şi monumente în. pericol 

Paradoxal, starea de ri sc cu care se confruntă. monumentele 
istori ce se poate cons idera drept sta rea „natura lă" a acestora . Por
nind de la faptul că un edifi ciu este clasat monument istoric pentru 
a fi împi edicată degradarea, distrugerea sau desfii nţarea sa, este 
ev ident că ex i s tenţa unui astfe l de ri sc este cons iderată rea lă atunci 
când se procedează la clasare. Este, am putea spune, „ri scul ori
ginar" al monumentului istoric, ce l care es te generat în principal 
de societate, prin tendinţa n atura lă a co l ec ti v ităţilor de a-ş i adapta 
con stru cţiil e (la limită de a le suprima) în vederea unor utili zări 

contemporane. Listele cuprinzând monumentele istorice sunt, deci, 
li ste ale unor imobil e în ri sc, potenţi a l subiect al unor modificări 
ce ar afecta substan ţa is tori că ş i dimens.iunea valoril or sa le cul
turale . Din această perspectivă, a identifica monumentele în ri sc 
parc că nu are sens de vreme ce lista aces tora s-ar confunda cu 
cea a imobil elor protej ate. 

R iscurile pe care le avem în vedere sunt cele care adaugă, 
peste ri scul originar, fac tori natura li sau umani ce se pot acti va, 
generând ameninţări asupra monumente lor. Urmare a unor sensi
bilităţ i proprii sau a lipsei măsuri lor eficiente de protecţ i e, monu
mentele asupra cărora pl anează o anumită ameninţare se pot afl a 
în pericol, acesta fiind mai mult sau mai pu ţin grav. 

Această clas ificare între monumente în risc, monumente ame
ninţate şi monumente în pericol este sprijinită de următoarele abor
dări intern aţionale ale problemei: 

Convenţi a UNESCO a patrimoniului mondial s tabil eş te „lista 
patrimoniului mondial în pericol", definită ca o li stă ofic ială (stabi-

* Comun icare prezen tată la Sesiunea de Comun ică ri Ş tiinţifi ce a Comi siei 
Naţ i on a l e a Monumentelor Istorice pril ej u ită de ani versarea a 11 O ani de la înfiin
ţarea acesteia (Mogoşoa i a , 3 octombrie 2002). 
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li tă prin dec iz ia autor i tăţ il or), în care sunt cup rinse bunurile din 
1 ista patrimoniului mondial asupra cărora pl anează „pericole grave 
ş i precise ca: ( ... )", urmând o enumerare de amen i n ţăr i a căror 

trăsătură comună este iminen ţa producerii sau chiar începuhil pro
ducerii de efectc .1 

În cadrul Ori entă ril or pri vitoare la punerea în practi că a Con
ven ţ i e i Patrimoniului Mondial2 se face o di stin cţi e c l a ră între mo
numente în pericol ş i monumente ameninţate. Astfe l, Art. 82 al 
Orie ntăril or defi n eş te la alin (i) pentru bunurile culturale „peri
colul dovedi t"3 prin care „bunul este ameninţa t de un pericol dove
dit, precis ş i iminent ( . .. )" , spre deosebire de „punerea în pericol"4

, 

stare definită ca o „confruntare cu amenin ţări grave care ar putea 
să aibă efecte di structive asupra caracteri sticil or esen ţiale [ale 
bunului]"5. „Punerea în pericol" ş i starea de „ri sc" sunt în acest 
document catego rii sinonime6 . Documentul arată că, dacă efecte
le pericolului dovedit (mani fes t) sunt relati v uşor de remarcat, 
cuantificat sau prevăzut, cele generate de starea de „punere în 
pericol" sau de ri sc sunt mai greu de prevăzut, ele fiind influenţate 

de fac tori a leatori , multiplu determinaţi , sau având o dezvoltare 
temporală imprev i zibil ă 7 . 

Consiliul E uropei contribuie la definirea pericolelor ş i riscu
rilor ce pl anează asupra monumentelor istorice prin adoptarea unei 
recomandări speciale asupra „protecţ ie i patrimoniului arhitectLU"al 
împotriva catas trofelor nah1ral e" 8, în care sunt fo losiţi ş i d efiniţ i 
termenii de „pericol" , „vulnerabilitate" ş i „ri sc" în relaţi e cu feno
menele nah1rale care afectează patrimoniul arhitectural. Astfe l, 
pericolul este fenomenul nah1ral care poate produce, cu un anumit 
grad de probabilitate, într-o anumită perioadă, degradări sau pier
deri asupra patrimoniului , vulnerabili tatea este „expres ia gradului 
de s tricăciuni sau pierderi pe care un fenomen natu ra l îl produce 
unui edi fic iu sau unei serii de edificii", iar ri scul este produsul 
dintre probabilitate ş i vulnerabilitate, el fii nd definit ca indicatorul 
„stricăciunilor sau pierderilor previzibile patrimoniului arhitech1ral 
din efectul unui anumit fe nomen natural"9. 

Din cele de mai sus se pot trage urmă toare le concluzii : 
Categoriile implicate în analiza monumentelor în pericol sunt: 

Riscul , Vulnerabili tatea, Amenin\a rea ş i Pericolul , cu următoare l e 

trăsături (Tabel 1 ): 

1 UNESCO, Con venţia privind protejarea patrimoniului natural ş i cultural 
mondial, Art. 11 , alin . 4. 

2 Document WHC 99-2 din 1999 al Comitetul ui Patrimoniu lu i Mondial. 
3 „Perii prouve", în fra nceză în original. 
4 „Mise en perii", în franceză în original. 
5 Art. 82 alin (ii ) al Orientărilor. 
6 A se vedea textul Art. 85 al Orientârilor care la alin © fo l oseşte alternat iv 

termenul de ri sc (n.a.). 
7 Art. 85 ©, alin 2: „este uneori impos ibil de p revăzut toate consecinţele pe 

care uncie amen i nţări , precum cele ale confli ctu lui armat, le pol avea asupra 
unui bun cultural sau natura l". 

8 Recomandarea Comitetului de Miniştri ai Consiliului Europei nr. R(93)9 
cl in 23 No iembri e 1993 (n.a.). 

9 Anexa la Recomandarea R(93)9 , Cap. I. Art. 3-5 (n.a.). 
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Tabel I 
Risc, vulnerabilitate, ameninţare şi pericol 

Risc - Posibilitate, probabilitate de producere a unor stri -
căci uni , alterări , degradări sau distrugeri afectând mo-
numentul istoric. 
- În cazul ri scului se pot prevedea factorii de ri sc 
(ameninţările) . 

- Riscul ţinc de contextul natural, social-politic şi de 
procesele naturale sau antropice din mediile acestea. 
- Ex.: riscul de a se produce o inundaţie cu um1ări ca-
tastrofale 

Vulnerabilitate - Trăsături propri ale monumentului care îl fac mai 
sensibil la acţiunea unor ameninţări , în sensul sporirii 
efectelor di structive ale acestora. 
- Caracteristicile pot fi cunoscute ş i se poate interveni 
preventiv 
- Ex.: vulnerabilitatea la seism a construcţiilor 

Ameninţare - Fenomen natural sau antropic cu efecte distructive 
asupra patrimoniului 
- Ex.: alunecările de teren, lipsa de legislaţie protectivă 

Pericol - Stricăciuni, alterări , degradări sau distrugeri afectând 
monumentul istoric în funcţie de activarea şi intensi-
tatea ameninţărilor. 
- Pericolul este precis, grav şi iminent. 
- Efectele pericolelor pot fi evaluate dacă sunt cu-
noscute ameninţări l e ş i vulnerabilităţile . 

- Ex.: pericolul de prăbuşire a Bisericii din Ocnele Mari 

Ameninţările contemporane asupra monumentelor; 
o privire asupra viziunii JCOMOS 

Convenţia UNESCO a patrimoniului mondial stabi l eşte lista 
ameninţărilor care fac posibilă înscrierea tmui bun apa1\inând Listei 
Patrimoniului Mondial în Lista Patrimoniului Mondial în Pericol : 
„ameninţarea de dispariţie datorată unei degradări avansate, pro
iectele de mari lucrări publice sau private, o dezvoltare rapidă urba
nă şi turistică, distrugeri cauzate de modificări ale utilizării sau 
ale proprietăţii , transformări profunde datorate unei cauze necu
noscute, abandonări din diferite motive, conflicte armate începute 
sau ameninţând să izbucnească , calamităţi şi cataclisme, mari in
cendii , mişcări seismice, alunecări de teren, erupţii vu lcanice, mo
dificări ale nivelului apelor, inundaţii , curenţi violenţi de maree." 10 

Orientările privitoare la punerea în practică a Convenţiei Patii
moniului Mondial detaliază pe categorii de bunuri (naturale şi cul
turale) efectul ameninţărilor: 
„bunul este ameninţat de un pericol dovedit, precis şi iminent( . . . )", 
precum : 

a. Alterarea gravă a material elor; 
b. Alterarea gravă a structurii sau/şi a decorului; 
c. Alterarea gravă a coerenţei arhitecturale şi urbanistice; 
d. Alterarea gravă a spaţiului urban sau rural, sau a ambi-

entului natural ; 
e. Pi erderea semnificativă a autenticităţii istorice; 
f. Denaturarea gravă a semnifi caţi e i cultural e." 

Comitetul de Miniştri ai Consiliului Europei, prin Carta Euro
peană a Patrimoniului Arhitectural , constată că patrimoniul arhi
tectural este „în pericol ,( ... ) ameninţa t de vetustitate, de degradare, 
de abandon. Un anume urbani sm este destructurato r ( ... ), tehn
olog ia contemporană str i că struct11rile isto rice( ... ). Restaurările 

10 Art. I I alin.4 al Convenfiei privind protejarea patrimoniului natural şi cui
/urai mondial, UNESCO, Paris 1972. 

11 Com itetul de Miniştri ai Consiliului Europei, Carta Eumpeană a Patri
moniului Arhitectural. /\rt . 6. 
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abuzive sunt nefaste.( .. . ) specula funciară şi imobiliară anihilează 

cel mai bune dintre pl anuri [de protecţie şi punere în valoare ]" 11 • 

La această listă, prin adoptarea Recomandări i privitoare la acţiunile 
de întreprins în favoarea unor meserii ameninţate cu dispariţia 1 2 , 
Comitetul de Miniştri adaugă ameninţarea adusă de pierderea 
calificărilor tradiţiona le capabile să contribuie la restaurarea 
monumentelor istorice cu respectul autenticităţii. 1 3 Prin Reco
mandarea R(93)9, Consiliul Europei consideră ca ameninţări natu
rale: seismele, activitatea vulcanică, tsunami, inundaţile , alune
cările de teren, avalanşele, furtuni le, incendiile şi exploziile 14 . Prin 
Recomandarea R(96)6 referitoare la protecţia patrimoniului cu ltu
ral împotriva actelor ilicite, la ameninţările naturale se adaugă şi 
cele legate de acţiunile umane ce sunt împotriva reglementărilor 

de protecţie a pau·imoniului 15, şi prin Recomandarea R(97)2 a celor 
generatoare de poluare. 

Organizaţia JCOMOS realizează de 3 ani un raport mondial 
sub numele de „Patrimoniu în pericol". ICOMOS consideră ca 
factori fundamentali de risc deficienţele de întreţinere , lipsa de 
resurse financiare şi umane, schimbările sociale şi economice, în 
particular schimbările responsabilităţilor în cadrul statelor şi regi
mul de proprietate neclar, lipsa sau insuficienţa standardelor de 
conservare, a legislaţiei de protecţie şi problemele legate de turism. 

În î11cercarea unei sinteze, prof. G. De Angelis face, în lucrarea 
sa intitulată Ghid asupra studiului metodic al monumentelor şi 
al cauzelor deteriorării acestora 16 o împărţire între ameninţările 
ce pot plana asupra monumentelor istorice, generate de om sau 
de natură, şi între efectele lor instantanee sau pe termen lung. 
Acţiunile distructive pe termen lung pot fi în general ţinute sub 
control prin programe de întreţinere şi reparare, pe când efectele 
cvasi-instantanee ale dezastrelor naturale sau ale conflictelor ar
mate pot fi doar reduse printr-o strategie preventivă. 

În optica organizaţiei, în 2001 principalele ameninţări asu
pra patrimoniului cultural sunt cele de 01igină antropică, şi anume: 

1. Efectele globalizării 
2. Modificarea peisajelor culturale prin schimbarea radicală 

a activităţilor agricole 
3. Migrarea capitalului financiar şi social din colectivităţile 

locale spre zonele atractive economic 
4. Acţiunile militare şi schimbările politice 
5. Confuzia asupra regimu lui de proprietate şi responsabili

tăţilor legate de protecţie patrimoniului 
6. Deplasarea priorităţilor de la cultură în perioada de tranziţie 

economică 

7. Migrarea forţată şi dislocările culturale 17. 

Evidenta monumentelor amenintate, 
studii ,/e caz (Anglia, Malta, JtaÎia 18) 

Conştiinţa existenţei unor monumente ameninţate şi dorinţa 
de a elabora strateg ii focalizate asupra aceste i categorii de monu-

12 R (8 1) 13, I Iulie 198 1. 
13 „Constatând că schimbă ril e de modă şi dezvoltarea tehnologiilor( . .. ) ri scă 

să antreneze dispariţia un or meserii trad i ţ' i o n a le care sunt ultimele depozitare 
ale unor tehnici ş i abi li tăţi extrem de calificate, participante la crearea patrimo
niulu i artistic şi cu ltural al statelor europene („.)", Preambul , R(8 1) 13, Recueuil 
de textes fo ndamentaux du Conseil de !'Europe dans le domaine du patrimoine 
cu lturcl, Consi liul Europei, Strasbourg, 1998, p. 169 (n.a.). 

14 Anexa la Recomandarea R(93)9, Cap. !, Art. 3. 
15 /\nexa la R(96)6, cap. _!, art .2 (n .a.). 
16 De Angelis dOssat, G„ Guide to Methodical Study o/ Monument.1· and 

Ca11ses o/their Deteriora/ion, Roma, 1972, TCCROM. 
17 fleritage al Risk JCOMOS World Report 200 1-2002 On Mon111nents and 

Sites in Danger, K.G.Saur, Munchen 200 1. 
18 Un al patru lea exemplu ar fi cel al Registrului Distrugerilor de Război 

cl in Croaţ i a, dar nu serveşte scopului sn1diului de fa\ă (n.a.). 
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mente este de dată relativ recentă . Distrugerile masive produse 
de cele două războaie mondiale au generat Convenţia de la Haga 
din 1954 a UNESCO privitoare la protecţia patrimoniului cultural 
în caz de conflict armat. Cu toate că este primul document inter
naţional prin care Statele se angajează să întocmească o lista spe
cială cu monumente, se l ecţia acestora se face pe cri teriul impor
tanţei deosebite pentru civi li zaţie şi nu este propriu-zis o li stă a 
monumentelor ameninţate . Prin Recomandările referitoare la prote
jarea bunurilor culturale periclitate de lucrări publice sau private 
- UNESCO 1968 se face pentru prima dată menţiunea despre un 
inventar special al bunurilor culturale ameni nţate [de lucrări pu
blice] 19. Aşa cum am văzut, Convenţia Patrimoniul Mondial reia 
în 1972 problema unei liste a monumentelor în pericol. 

Cele 3 exemple de inventare ale monumentelor ameninţate 
(Anglia, Malta şi Italia) au următoarele caracteristic i: 

ANGLIA 

Registrul English Heritage al construcţii lor în pericol, cuprin
zând toate structurile constructive listate (Gr. I şi II*) sau mo
numente antice c lasate care se află într-un proces de degradare, 
vulnerabi li tate sau de risc. 

- Anul 1999 este anul de referinţă faţă de care sunt evaluate 
+/- evo lutiile riscului . 

- În Anglia' sunt 30.469 construcţii li state Gr. I ş i II* din care 
în risc, înscrise în Registru sunt I ,545, cu o creştere de 1,3% 
faţă de I 999. 

Caracteristici ale construcţiilor aflate în Registru: 
- 50% sunt capabile sa poată îndeplini o funcţiune care să 

le asigure o întreţinere corespunzătoare, 
- 12.5% pot fi reabilitate fără subvenţie 
- 22% se găsesc în prioritatea A, cea mai în pericol categorie 
- 20% din cazuri proprietarul este cauza sau parte a cauzelor 

problemelor 

Pe baza inventarului s-a constituit Grantul E.H. pentru clâdiri în 
pericol (98 de clădiri , 5.7 Mil BP), schemă de finanţare pentru 
cca 25% din construcţiile listate ca fiind sub risc. 

Acestei acţiuni a administraţiei i se adugă iniţiative ale ONG
urilor cum sunt 

- SAVE Britain's Heritage, Registru on-line al construcţiilor 
gr. II în pericol. 

- H.S . Scottish Civic Trust's Building at Risk Bulletin20 . 

Înscrierea în Registru se face pe baza stării edific iilor şi a 
utilizării lor, astfel (Tabel 2): 

Tabel2 

Condiţie Utilizare Stare de risc 

Foarte proastă oricare Risc 

Proastă Părăsire - parţial ocupat Risc 

Sa tisfăcătoare Părăsire - parţial ocupat, spre Risc 
evacuare 

Sati sfăcătoare Fără planuri de gestiune ş i întreţinere Vulnerabili ta te 

19 Art. 4 al Recomandărilor. 
20 1331 c l ădiri în pericol, majoritatea conace sau biserici , cu cea mai mare 

concentrare în Glasgow (n.a.). 
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Stare: 
- Foarte proastă (degradări structurale sau semne de insta

bilitate structura l ă, pierderi importante de suprafaţă de învelitoare 
conducând la degradări moj a re ale interiorului , majoritatea edi
ficiului afectată de efectele unor incendii sau alte dezastre naturale), 

- Proastă (zidărie deteriorată şi/sau acoperiş spart şi/sau eva
cuări ale apelor defecte, de obicei acompaniate de ataclU'i biologice 
şi deteriorare a majorităţii elementelor constructive, inclusiv a zi
dăriei exterioare, sau o afectare a majorităţii părţilor clădirii de 
că.tre un incendiu sau alt dezastru), 

-Satisfăcătoare (clădire structural sănătoasă , cu nevoi de re
paraţii minore şi arătând semne de întreţinere corespunzătoare) 

- Bună (c l ăd ire structural sănătoasă, fără probleme de hidro
izolare sau nevoi de reparaţii) 

Utilizare 
Modurile de utilizare a clădirii luate în considerare sunt: 

- părăsire, 

- parţial ocupate, 
- ocupate. 

Priorităţi 

Priorităţile de înscriere în Registru sunt date de procesele de de
teriorare rapidă (nu neaparat clădirile în cea mai rea condiţi e), astfel 
(Tabel 3): 

Tabel3 

A - Risc iminent de deteriorare rapidă; fără solu ţii de 
intervenţie stabilite 

B - Risc imediat de deteriorare rapidă; soluţie de inter-
venţie stabilită dar neimp lementată 

c - Deteriorare lentă; fără soluţii stabilite 

D - Deteriorare l entă; so luţie de intervenţie stabi li tă dar 
neimplementată 

- În curs de reparare sau în stare satisfăcătoare sau 

E bună, dar fără utilizator identificat sau pe cale de va-
cantare fără nou utilizator (pentru construcţii l e capa-
bile de utili zare contemporană) 

- Lucrări de reparaţii în derulare precum şi utilizator 
F identificat; construcţii funcţional redundante dar cu 

funcţiune nouă stabilită dar încă neimplementată 

MALTA 

JCOMOS Malta a realizat un studiu-pi lot de cartare a patri
moniului arhitectural şi arheologic al ţării după gradul de risc, 
pornind de la mmătoarele criterii de se l ecţie (Tabel 4): 

Tabel4 

Nivel 
Denumire Caracteristici 

de risc 

Nivel 1 Liber de risc 

Nivel 2 Vulnerabil - ameninţări fără efecte tangibile 

Nivel 3 Sub risc 
- semne de acţiune a ameninţărilor cu efecte 
tangibile 

Nivel 4 Risc major 
- semne de degradare severe - revers ibilitate 
a situaţiei 

Nivel 5 Risc extrem 
- semne de degradare importante, 
fără posibilitate de reversibilitate a situaţiei 
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În rândul amenintărilor considerate, ICOMOS Malta a luat 
în calcul următoare le categorii: 

1. Defici enţe ele întreţ in ere 
2. Ameninţări din partea comportamentului social 
3. Conservare defic ientă 

4. Ameninţări din partea programelor de dezvo ltare 
5. Pierderea semnificaţiilor culturale 

ITALIA 

Demersul Institutului Central de Restaurare de a realiza o hartă 
de risc a patrimoniului cultura l italian pleacă de la o împărţire a 
amenintărilor în factori lor de risc şi vulnerabi lităţi. În prima ca
tegori e, programul itali an ia în considerare ameninţările naturale 
ş i cele antropice, iar în cea de a doua procedează la o inventariere 
a monumentelor istorice în vederea stabilirii stării fi zice şi de con
servare a construcţiilor. 

1. Factori de risc naturali : 
- Ameninţări static-structurale (seisme, alunecări de teren, 

vulcanism, etc.) 
- Ameninţări ambientale (poluare, climat, aerosoli , etc.) 
2. Factori de risc antropici · 
- Furturi , huliganism, presiune turistică, etc . 

Printr-o modelare pe calculator, haita de risc a palTimoniului apare 
ca o rezultantă a compunerii riscurilor şi vulnera bilităţilor2 1 . 

Monumente în risc în România: 
riscuri naturale 

Riscurilor naturale care planează asupra monumentelor isto
rice în România pot fi grupate pe patru tipuri de ameninţări: seis
mice, alunecări de teren, inundaţii , vânturi puternice. Din aces
tea, 3 sunt documentate şi stau la baza anexei „Zone de risc natu
ral " din cadml Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, Sec
ţiunea V22

. Riscurile luate în considerare pentru a defini ariile de 
risc natural sunt: seismul, alunecări le ele teren şi inundaţiile. Supra
punând situaţia zonelor de risc natural peste obiectivele genera
toare de zone protejate construite de impo1tanţă naţională (Anexa 
III la Legea 5 - 2000 privitoare la aprobarea Planului de Amenajare 
a Teritoriului Naţional , Secţiunea III, Zone protejate) avem situaţia 
prezentată în tabelul de mai jos (Tabel 5): 

Grafic I 
Repartiţia obiectivelor de patrimoniu construit de importanţă 

naţion ală după factorii de risc 

El Ml in risc seismic 

• Ml in rL<;e de inundatii 

O Ml in risc de alunccari de teren 

O MI in risc de inundatii si alunecari 
de teren 

•Ml in risc de seism si inundatii 

[J Ml in risc de seism si alunecari de 
teren 

m Ml in risc complex 

Se observă că din ceie 666 obiective de impmtanţă deosebită , 
496 se află şi în zone de risc natural , lucru ce conduce la concluzia 
că zonele protejate construite de importanţă naţională generate de 
monumentele istorice respective vor fi şi ele în , pai1ial sau integral 
interiorul unor astfe l de areale de risc. Multe din obiectivele de 
patrimoniu de importanţă naţională deosebită se găsesc sub 
influenţa a 2 sau chiar 3 factori de risc (207 din 666, adică 31 % 
din total). 

Monumente în risc în România: riscuri antropice 

Riscurile antropice sunt considerate, aşa cum am văzut mai 
sus, principalele ameninţări la adresa monumentelor istorice. Cele 
două rapoarte H@R ale I CO MOS România, din 200 1 ş i 2002, 
plasează pe „podiumul" ameninţărilor următoarele: 

Raportul 2000/200 l , elaborat de Dr.arh. Eugenia Greceanu, 
studii de caz arh Irina Iamandescu: 

1. abandonarea monumentelor de către autorităţile locale, 
2. birocraţia excesivă 
3. neclarificarea responsabilităţilor 
4. vandalismul şi furtul 
5. lipsa de control asupra noilor construcţii ce alterează mediul 

tradiţional 

Tabel5 
Obiective de patrimoniu construit de importanţă deosebită 

Obiective în risc Obiective în risc 
Obiective în risc Obiective în risc 

seismic de inundaţii 
de alunecări de inundaţii şi 

de teren alunecări de teren 

133 110 46 111 

% din % din nr. % din % din nr. % din % din nr. 'Yo din % din nr. 
total ob. în risc total ob. în risc total ob. în risc total ob. în risc 

19.9 26 16.5 22 .1 6.9 9.2 16.6 22.3 

Obiective în risc 496 

Total obiective 666 

21 http://www .. aec2000. it/aec2000/projccts/ri skmap. 
22 Lege nr. 575 din 22 octombrie 200 I privind aprobarea P lanului de 

amenajare a teritoriului naţ i ona l - Secţiunea a V-a Zone de ri sc natural , publicată 

în Monitorul Oficial , Partea I nr. 726 din 14 noiembrie 2001. 
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Obiective în risc Obiective în risc 
de seism şi de seism şi 
inundaţii alunecări de teren 

47 24 

% din % din nr. % din % din nr. 
total ob. în risc total ob. în risc 

7.0 9.4 3.6 4.8 

Obiective 
în risc complex 

25 

% din % din nr. 
total ob. în risc 

3.7 5.0 
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Raportul 2001-2002, elaborat de dr. arh. Sergiu Nistor, pe baza 
tmui chestionar completat de 23 de specialişti 23 , sh1dii de caz arh. Da
ni ela Enescu: 

1. Neştiinţa şi nepăsarea autorităţilor, absenţa voinţe i politice, 
proasta gestiune a patrimoniului de căti-e autorităţi 

2. Lipsa de educaţie, nerespectarea l eg i s l aţ iei 

3. Imprecizia inventarului şi a identifi cării patrimoniu lui ar
hitectural pe teren 

4. lntervenţi i neprofesioniste 
5. Lipsa fondurilor pentru sprijinirea proprietarilor, 

la care se adaugă efectele sărăci ei ş i ale crizei economice, cu con
centrări ale efectelor uneori în zone de o mare bogăţie patrimonială. 
Astfel, din 666 obiective de patrimoniu construit de importanţă. 

naţiona l ă, 19 sunt amplasate în zone defavo rizate (Tabel 6) . 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

1 I. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Tabel 6 
Obiective de patrimoniu construit de importanţă naţională 

aflate în zone defavorizate 

Caste lul Corvinilor Municipiul Hunedoara 1-1 unedoara 
Centrul istoric Comuna 

Alba satul Roşia Montană Roşia Montană 

Biserica Sf. Arhangheli Comuna 1-lida, 
Să l aj satul Baica 

Biserica Sf. Nicolae Comuna Broşteni, Suceava satul Broşteni 

Biserica Sf. Gheorghe Com una Lupşa , Alba satul Lupşa 
Biserica Sf. Nicolae Oraşul Zlatna Alba 

Biserica Sf. Nicolae Municipiul Hunedoara Hunedoara 

Biserica Sf. Nicolae Comuna Ribiţa , Hunedoara satul Ribiţa 
Biserica Adormirea Maicii Oraşul Că l an , 1-1 unedoara Domnului satul Strei 

Galeriile romane ale Comuna Roşia 

ex p l oată rii min iere aurifere Montană , satu l Roşia Alba 
Montan ă 

Mina Adam ul Vechi Comuna Baia de Cri ş, 1-1 uncdoara satul Căraci 

Furnalul Vechi Comuna Ghclari , Hunedoara satul Govăjdia 
Galeria de mină Municipiul Brad, satul „Treptele roamne" Hunedoara 
a exp l oatării miniere Barza 

Ruda-Brad 

Furnal Oraşul Că l a n l-l unedoara 
Comuna Roşia 

Casc - secolele XVlll-XlX Montană , satul Roşia Alba 
Montană 

Complexul gospodăresc cu Com una Breaza, Suceava ocol î ntă ri t Maria Vcruleac satul Breaza ele Sus 

Fort ificaţie dacică; 

nec ropo l ă tumulară Oraşul Cugir Alba 
(în punctul „Cetă[ uie" 

Cetate geto-dacidt Oraşul Zimnicea Teleorman 
Necropo l ă turnularE1 şi plană; 
n ecropo l ă epoca bronzului ; 
aşeza re şi necropolă Oraşul Zimnicea Teleorman 
medieva l ă (în punctul 
„Câmpu I morţilor") 

Acest tabel este însă doar o palidă ilu straţi e a suprapunerii 
de efecte ale ri scurilor naturale, economice ş i antropice, întrucâ.t 
discrepanţa dintre nevoi le de fonduri de conservare ş i bugetele 
publice face ca în domeniul protejării monumentelor istorice să 
avem o „ţară defavorizată". 

23 Sinteza răspun s uril o r la chestionar se găseşte în Anexa 1. 
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Aspecte metodologice 
în stabilirea listei monumentelor 
în pericol în România 

Aşa după cum am arătat, impo11anţa realizării unei evidenţe 

a monumentelor istorice poate sta în fundamentarea unor strategii 
de protecţie. În esenţă, se poate spune că utilitatea unei astfel de 
liste stă în relaţia sa cu stabilirea de priorităţi de intervenţi e. Pentru 
aceasta, lista monumentelor supuse unor priorităţi de intervenţie 
urmare a catalogării monumentelor ca „ameninţate" trebuie să fie 
credibilă, cu alte cuvinte să exprime cât mai obiectiv atât ri scul 
în care se afl ă monumentul , cât şi iminenţa, sau nu, a ameninţării . 

Se poate vedea din analiza riscurilor naturale ş i antropice pre
zentate mai sus că majoritatea monumentelor istorice din România 
sunt expuse riscului seismic combinat cu unul sau mai multe riscuri 
natmale sau antropice. Rezultă faptul că relativ puţine măsLU"i reactive 
sunt eficiente pentru a remedia ameninţările seismice asupra monu
mentelor, de vreme ce principala ameninţare este Lma pentru care 
se recomandă mai degrabă măsmi preventive de reducere a efectelor. 
În plan practic, o gestiune specifică a monumentelor în pe1icol trebuie 
să combine un program continuu de reducere a efectelor seismelor 
asupra monumentelor cu măsuri practice, immediate, de scoatere 
din pericol a momunentelor vătămate de alte ameninţări . 

Din acest punct de vedere sunt de reţinut, din experi enţa euro
peană în materie, următoarel e perspecti ve metodologice: 

- Registrul monumentelor în pericol trebuie să fie un instru
ment de lucru obiectiv ş i nu o panoplie a impresiilor personale, 
fie ele din cele mai lăudabil e , 

- Registrul monumentelor în pericol unnăreşte în primul rând 
o mai bună alocare a resurselor financiare, bugetare, tehnice ş i de 
competenţă, ş i atenţionarea, sprijinirea ş i nu pedepsirea sau mustra
rea administratorilor, 

- Cu atât mai mult cu cât existenţa unui utilizator se dovedeşte 
condiţia fundamentală a unei durabilităţi a protecţiei ; 

- Registrul monumentelor în pericol stabileşte struch1rilc ame
ninţate ş i nu cele în ri sc, în sensul defin iţiilor din Tabelul I, astfe l 
încât 

- Registrul monumentelor în pericol să poate fi un reper pen
tru programarea unor intervenţii de urgenţă a căror grad de prio
ritate poate fi determinat ş i a căror focalizare poate fi cunoscută. 

Exemplul italian al hă 11ii de ri sc şi experienţa britanică ara tă 

că metodologic se poate pomi fie de la determinarea monumentelor 
ameninţate prin evaluarea compunerii dintre risc şi vulnerabilitate 
(cazul italian), fie de la o „periere" a stocului patrimonial prin 
aplicarea unor indicatori de stare (cazul britanic). Cele două 
exemple se deosebesc esenţi al prin modul de abordare, analitic 
vs . empiric-experimental, dar sunt fo rmule adecvate resurselor 
umane ş i tehnice avute la dispozi ţie : o reţea ş tiinţifi că teritori a lă 

(Italia) sau o implicare puternică a organizaţiilor neguvernamentale 
(Anglia). Cum Româ.nia nu stă bine nici din punctul de vedere al 
ONG-urilor preocupate de problema patrimoniului în pericol, nici 
din punctul de vedere al as i gurăr ii tehnice a infrastructurilor 
teritoriale de protecţi e, o formulă s inergi că ce ar putea cupla ONG
uri , uni vers ităţi ş i spec i a li ş ti , sprijinită pe un minim aparat infor
mat ic asigurat de către Direcţiile pentru Cultură, Culte ş i Patri
moniu Cultural Judeţene ar putea fi o so luţi e de început24 . 

24 O sugestie pentru o dotare in formati că minima l ă, pusă la dispoz iţia unei 
regiuni (ma i multe judeţe) de căt'rc o Direcţ i e pentru Cu ltură , Culte şi Patrimoniu 
Cultural Naţ i on a l o face arh. Doina Nicolae în teza de doctorat Sisteme in/or
matice în protec(ia patrimoniului cultural, UAU IM, 2002. 
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ANEXA 1 
ICOMOS ROMÂNIA I RAPORTUL HERITAGE AT RISK H@R 2002 

A. Fenomenele, procesele sau acţiunile care pun în pericol monumentele istorice din România 
(în ordinea gravităţii efectelor induse) 

Fenomenele, procesele 
Ordinea 

Fenomenele, procesele 
sau acţiunile sau acţiunile 

Absenţa voi nţei politice (5) 5xl Vandalism (I) 

Neştiin\a şi nepăsarea, lipsa de educaţie (14) 
2 X I, 7 X 11 , 

Cutremuru l, calamităţi naturale (8) 
3 X lll , 2 X IV 

Presiunea economică ş i speculativă (I) IIl Urmărirea câştigului imediat (3) 

Proasta gestiune a patrimoniu lu i de către autorităţi (7) 
3xl, 3xll, 

Lipsa simţu lui civic (2) 
I X V 

Lipsa de di alog cu deţinătorii (2) 2 X III Formare insuficientă a specialiştilor (I) 

Lipsa de specia li şti în teritoriu (3) 2 x rv, 1 xv Slăbici unea l egislaţiei ( I) 

Lacune legislat ive (2) 2 X V 
Imprecizia inventarului şi a identificării patrimoniului 
arhitectural pe teren (4) 

Lipsa de continuitate administrativă în ocrotirea 
I Lipsa cadastru lui monumentelor istorice (2) 

monumentelor istorice (I) 
Lipsa de cu ltură şi educaţie de specia litate a 

Jl Lipsa fondurilor pentru sprij inirea proprietarilor (4) 
reprezentanţilor cu ltelor 

Lipsa reglementă rilor urbanistice a zonelor de protecţie 
V Neglijenţa (3) 

a monumentelor istorice 

Absenţa unităţii-clarităţii doctrinare ( I) III Lipsa controlul ui eficient în zonele protej ate (4) 
Lipsa unei strategii generale de gestiune 

I, II Lipsa de întreţinere ( 4) 
a monumentelor istorice (2) 

Lipsa de informare ş i de cunoaştere a problematicii (I) I 
Lipsa coordonării între autorităţi , 

şi dintre acestea şi specialişti (2) 

Cercetare insuficientă (2) llI, I Abandon fi zic şi instituţionalizat (I) 

Intervenţii neprofesioniste (5) I, li , 3 x III Lipsa unei structuri adecvate ( I) 

Nerespectarea leg i s l aţie i (4) 2 X I, 2 X IV Nerezolvarea problemelor proprietăţii (3) 

Lipsa fonduril or publice pentru continuarea şantierelor 
III , V 

de restaur :11 ,. 12) 

Tota l 99 

B. Cazurile ilustrative pentru pericolele în care se află monumentele istorice în România 

Ordinea 

li 

2 x 1, 1 x n, 
I X III , 4 X IV 

I X l, 2 X V 

II , II 

TV 

1 

I, III, Il, IV 

lll , IV 

r, 11 , 
2 X III 

IV, I, li 

3 x lll , IV 

V, l, IV, I 

11 , V 

I 

III 

2 x li , III 

Monumentul istoric (denumire, adresă: localitate, judeţ) Riscuri, pericole 
Efecte sau acţiuni necesare 

de contracarare 

Categorii patrimoniale în pericol 

Parirnoniul industrial Faliment economic, atac complex Colaborare între autorităţi 

Cetăţil e-bi serici Atac complex 

Peisajul urban Atac complex 

Conacele Părăs ire , atac complex 
Lipsa de incitative în vederea 
reconvers1e1 

Arhitectura vernacul ară rurală Depopulare, atac complex Colaborare între autorităţi 

Monumentele aparţinând unor minorităţi etnice ş i religioase 

Parcurile ş i grădinil e conacelor 
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Monumentul istoric {denumire, adresă: localitate, judeţ) Riscuri, pericole 
Efecte sau acţuni necesa re 

de contracarare 

Categorii patrimoniale în pericol 

Patrimoniul sec. XIX ş i XX (Ex. !mob ilul Malaxa 193 7, 
Desfigurare 

arh . I !oria Creangf1) 

Peisaj ul cultural al satului românesc Ex ploatarea agricolă şi forestieră 
Instituirea unor regimuri şi areale 
de protccţ.ie 

Patrimoniu regional în pericol 

Castelele ş i conacele de sec . XVI-XV! ! din Transilvania 

Bisericile ţărăneşti de pc Valea Oltului {Călincşti) Atac complex Program de cercetare 

Arhitectura vcrnacul a ră de lemn din Maramureş 
Dezafectarea construcţi i lor Inventar riguros şi stabilirea unor 
de către proprietari zone protejate 

Bisericile parohiale cu pictură exterioa ră din Oltenia aba ndon resta urare 

Culele şi conacele din Muntenia şi Olteni <~ abandon Găsirea de funcţiuni 

Monumente aflate într-un statut de gestiune spec ial 

Monumente din li sta Planului Naţio n a l de Restaurare 
Alocarea sporadică de fonduri 
produce contraefecte 

Monumente din li sta Patrimoniului Mondia l 
Lipsa de întreţinere 

Colaborare între autorită ţi 
ş i degradarea cadrului natural 

Centrul istoric Bucureşti Lipsa de intervenţi e şi control Iniţierea unui program de reabilitare 

Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei (LPM) 
Restaurare haotică şi intervenţii Planuri de gestiune 
necontrolate pentru monumentele pilot 

Patrimoniul religios 

Biserica Schitului Căpăţanu, corn. Broşteni , jud. Vrancea Precolaps, cutremur Cofinanţare MCC-parohie 

Biserica Sf. Arhangheli , sat Mierea , corn. Ghioroiu, jud. Vâlcea Precolaps, cutremur Finanţare 

Biserica Sf. Nicolae, sat Drăgheşti , corn. Top liceni, jud. Buzău Precolaps, cutremur Reluarea lucrărilor 

Mormântul hipogeu „Zorile", Constanţa , sec. IV 
Acţiunea umidităţii, eflorescenţe, 

Monitorizare, conservare 
atac biologic 

Biserica rupestră Corbii de piatră , sec. XV-XV I 
Acţiunea umidităţii , eflorescenţe, 

Proiect de conservare 
atac biologic 

Biserica din Ocnele Mari Ruină Intervenţie de urgenţă 

Biserica neogotică din Mă l ăieşti, jud. Vaslui colaps 
Proiect de intervenţii de urgenţă 
(există releveu) 

Biserica Adormirea Maicii Domnului , sat Pitaru, corn . Potlogi ( 1694) precolaps Proiect de intervenţii de urgenţă 

Bi serica Titireciu şi Te ica, corn. Ocnele Mari , jud. Vâlcea 
Dispariţie din cauza prăbuşirii 

Colaborare MCC-MTC 
salinelor 

Mănăstirea Glavacoic, jud. Argeş Intervenţii neautorizate ale clerului Monitorizare şi control 

Mănăstirea Comana, jud. Giurgiu Interven ţ ii neautorizate ale clerului Monitori zare şi control 

Biserica Sf. Treime, Siret, jud. Suceava Agravarea fisurii de pe latura de nord Expertizare şi consolidare 

Monumente şi ansambluri laice 

Palatul de la Potlogi , jud. Dâmbov iţa 
Acţiunea umidităţii , atac biologic, 

Intervenţie de urgenţă 
vandalizare 

Palatul Brukenthal ş i şcoala din M icăsasa, jud. Sibiu 

Curtea brâncovenească de la Sâmbăta de Sus, jud. Braşov 

Casa Cantacuzino-Paşcanu, corn. Cepleniţa , jud. I aş i Intervenţie de urgenţă 

Casa Paşcanu , mun . Paşca ni , jud. Iaşi prăbuş iri Intervenţie de urgenţă 

Palatul Justiţi ei Lucrări nefinalizate 

Ansamblul brâncovenesc de la Potlogi, jud. Dâmboviţa Abandon , lipsă de întreţinere Revitalizarea ansamblului 

Curtea boierească din Coţofenii din Faţă , jud. Dolj Vandalism Rev italizarea ansamblului 

Ansamblul monumental din Târgu Jiu , jud. Go1j Neglijarea zonei înconjurătoare Reabilitarea sitului 

Hanul Gabroveni, mun. Bucureşti Abandon, vandalism Clarificarea responsabilităţilor 

Monumente arheologice 

Păcuiul lui Soare, jud. Constanţa Inundarea periodică a sitului 
Program, de regularizare a şenalului 
navigabil 

Situl roman Germisara, Geoagiu Bai, jud . Mureş Degradare unnare a vizitatori lor 

Momunente ale arhitecturii industriale 

Vama antrepozite, mun . Bucureşti , sf. sec. XIX Abandon , vandalism Clarificarea responsabilităţilor 

Fabrica de Glucoză, mun . Bucureşti colaps Clarificarea responsabilităţilor 

Liniile de cale ferată îngustă monument istoric dezafectat (Ghelar, 
Abandon, vandalism Clarificarea responsabilităţilor 

Anina) 
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C. Care este forma în care ar trebui identificate, evidenţiate, făcute public riscurile specifice 
şi monumentele istorice aflate în pericol iminent, în vederea pornirii acţiunilor corespunzătoare de protejare?* 

IDENTIFICARE ŞI PUNERE A PROBLEMELOR 

l. Publicarea unui raport de tip Carte a lb ă, de către ONG, eventual ICOMOS Ro 
2. Întocmirea unei li ste cu biserici monumente istorice aflate în pericol iminent ş i publicarea ei. Monitorizarea monumentelor în risc la scala teritoriului 
3. Perfecţionarea circuitului informaţiei despre monumente în perico l 
4. Identificarea in silu a monumentelor 
5. Crearea unui program regional de salvare ş i punere în siguranţă 

ROLUL ONG-URILOR 

I. Întă r ite ONG, locale ş i tematice 
2. Colaborare între ONG, DMI , mass-media 
3. Acţiu ni periodice ale CNR-lCOMOS 
4. Creşte rea rolului JCOMOS în monitori za rea stării monumentelor istorice 
5. Acţiuni ale ICOMOS în teritoriu 
6. Intervenţii pe l â ngă a utori tăţ. i 

ACTIVITAŢI ŞTIINŢIFICE ŞI DE CERCETARE 

I. Organizarea cadastrului monumentelor istorice 
2. Program de inventariere ş i clasare a patrimoniului industri al 
3. Pregătirea specia liştilor 

4. Studii interdisciplinare de cercetare a patrimoniului 
5. Elabora rea de ce rcetăr i şi ana li ze focali za te 
6. Iniţi e rea de programe de evidenţă şi identificare a monumentelor în pericol 
7. La monumentele în pericol să fie afişate a meninţările 

ACŢIUNEA POLITICA ŞI ADMINISTRATIVA 

I. Voinţă politică 
2. Implicarea a uto rităţ.ilo r locale 
3. Clarificarea responsabilităţilor 
4. Impunerea legii 
5. Programe de atragere de fonduri 
6. Staff insuficient în structurile protective 

EDUCAŢIE 

I. Program de educare a publicului 
2. Implicarea în educarea publicului a mass-media, a şco lii ş i a bisericii 
3. Antrenarea cadrelor didactice în educarea tinerilor pentru pro tejarea patrimoniului 
4. Educare în învăţăm ântul gimnazial ş i li cea l 
5. Si steme loca le de populariza re a va loril or patrimoniale 
6. Dezbatere publi că cu privire la Dracula Parc 
7. Expoz iţ.ii de tip „SOS Patrimoniu" 

POPULARIZARE 

I. Editarea de publi caţ.i i educative 
2. Popularizare prin ghiduri arhitectura le 
3. Materi ale publicitare la agen ţii l e de turism 
4. Publi caţ i j destinate popul a\i ei 
5. Pag ini pc Internet 
6. Campani·i în mass-medi a 

* Lista pa rti c ipa nţil o r care au răspuns la chestionar: Aurel BOTEZ, Ana 
Mari a ZA l-lt\RIAD E, Dan MOHANU, Peter DERER, Francisc CSORTAN, 
Flori an PETRESCU, Ru xa ndra NE MTEANU, Sand a IGNAT, Acida 
GHEORG HEV ICI, Alexandra CHILIM AN JUVARA , Marina ILIESCU, 
Clementina TIM US, Ilea na ZBÂRNEA, Doina MÂ NDRU, Nicolae LASCU, 
Daniela ENESCU, Cezara MUCEN IC, Laurenţiu S POIALĂ , Ioana Irina 
IA MANDESCU , Ioan SASU, Anca BRĂTULEANU, Li viu BRĂTULEANU, 
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LEA NU, Li viu BRĂTULEANU , Aurel BOTEZ, Carmen CANTEMIR, Ale
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Marina ILI ESCU, Sanda IGNAT, Nico lae LASCU, Andreea MATACHE, Doi na 
MÂNDRU, Sorin MING HlAT, Dan MOHANU, Cezara MUCEN IC, Ruxandra 
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