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Izvorîtă din anal iza conştientă a realită ţii , a neces1taţ11 
şi dreptului fiecărui p opor de a-şi ocroti avuţia naţională , 
avînd numeroase similitudini de gen pe plan internaţional , 
l egi s l aţ i a românească referitoare la ocro tirea patrimoniului 
cu ltural naţ i onal se Înscrie ca unul din cele mai importante 
acte pol.iti,ce contemporane şi în acel aşi timp fundamental 
ac t de cultură . Obiectul legii - bunul rnltural din patri
moniul naţional - este concom itent extrem de complex, prin 
va rietatea ş i diversitatea tipurilor ca şi laxitatea definiţiei 
Îll sine, mitltilateral, prin obugaţia previziunii extinse şi 
asupra bunurilor contemporane a căror gamă este infinit 
mai l argă decît În trecut, ş i, desigur, greu de cuprins în 
fo rmule stereotipe fără o exper i enţă care urmează să se 
acumul ez,e. 

În cadrul organismelor nou create, unul dintre cele mai 
importante îl constitui e oficiul pentru patrimoni ul cultural 
naţional. 

Innemeiaite oonform pr.evederilor D ecretului Go111sihului de 
Sta t nr. 13/1975 ş i Di spoziţiei nr. 244/26 mai l 975 a Con
siliului Culturii şi Educaţiei Sociali te, în toate jude1:ele ţă rii 
şi municipiul Bucureşt i aceste noi organisme fiinţează cu o 
s tru ctură omogenă , dar ş i numeroase parti cul a rităţ i ; numărul 
declaranţilor ş i al obiectelor declarate a constituit baza de 
plecare în Încadrarea cu personal spe.cializa t, criteriu desigur 
parţial valabil , a vîndu-i în vedere subiectivitatea. T rebuie 
să facem afirmaţia că motivaţiile extrem de diferi te care au 
stat la temei ul declară rii de bunuri şi care diferă În cazul 
colecţionaruvui, cultelor, ins tituţiilor, organizaţiilo r sau per
soanelor fiz ice şi se diferenţiază în cadrul aceleiaş i categorii, 
prin lipsa de cunoş tinţe de speciali ta te, lipsa unor criterii 
ferme care să fi fost cunoscute cel puţin simultan cu publi
caTea Legii 63/1974, necunoaşterea prev.ederilor Jegale (mai 
ales în rîndul persoanelor parti culare şi al in stituţiilor), teama 
faţă de efectele restrictive etc., toate ne o fe ră im aginea unui 
tablou general Încă neoonform cu realitatea. În fiecare judeţ 
şi în municipiul Bu cureşti mai ex i s tă bunuri culturale de 
importanţă deosebită nedecl arate, deţinute de toate categoriile 
de posesor i, adăugîndu-se la acestea imensul patrimoniu pe care 
ni-l oferă anual ce1«cetările sistematice. Din acest punct, al 
urgenţelor care se impun - unele avînd caracter de salvare 
- arheologia, etnografia ş i arhitectura populară, martorii 
din domeniul ştiinţei şi tehnicii (piese cu caracter de unicat, 
capet:e de ser.ii , prototipuri , documentaţie tehnică etc) deţin 
prioritatea În acţiunea oficiilor. După nim cunoaşterea patri
moniului virtu1a:l aflat în posesia cultelor şi a per~oanelor 
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fizi ce are de asemenea caracter de prioritate, avînd În vedere 
posibilitatea în stră in ării fac ile sau distrugerii datorită lipsei 
mijloacdor de conserv1are şi restaurare. După aceais tă arie 
de probleme care revin oficiilor ş i care impun dimensionarea 
acestora conform unei aprecieri obiectiv,e a patrimoniului de
cla rat şi a celui virtual, astfel ca toate speci alităţile să fie 
acoperite cu cadre competente, remarcăm trinomul de atri 
buţii stabilite prin lege: evidenţă, cercetare, conservare. 

Procesitl fimdam cntal, la care sînt chemate ofi ciile sa- ş1 
aducă contribuţia, este cel al evidenţei bumtrilor din patri
monii,tl cultural naţiona.l. Acest proces este e senţial În cadrul 
politicii din domeniul ocrotirii pat rimoniului cultural naţio
nal, el avînd CÎ teva trăsături care se cer a fi relevate: 

1. caracterul permanent deschi s ş i practic de ordin incal
culabil al bunuri lor care vor fi luate în evidenţa central!zată 
de stat; 

2. volumul ş i conţinutul de informaţii capabile să reflec
teze caracteristi cile tipo-cronologi1ce ale oricărui bun cultura l 
ş i care se transpun în s'.s temul de fişe analitice de evidenţă 
ce constituie În fapt purtătorii de informaţii ; 

3. capacitatea de refleeţie a volumului şi importanţei , pe 
scări graduale, a bun urilor din p atrimoniul cultural naţional ; 

4. posibilitatea de valorificare modern ă pe baza prelu
c rării automate a datelor, a tezaurizării in formaţiilor de tipul 
„ bancă cultu rală"; 

5. extinderea, prin generaliza rea sistemului de evidenţă, la 
toţi deţinătorii de bumtri rnfotrale din domeniul in stituţiilor 
de stat (În special reţeaua de ins tituţii muzeale), a unei evi
denţe suple, unitare, tipizate şi normalizate în modalitatea de 
a înscrie datele. 

Prezentarea evidenţei ca factor w caracter de determinare 
nu constituie o negare sau o amLlare a celorl alte sarcini ce 
revin ofi ciului pentru ocro tirea patrimoniului cultural naţional, 
ci doar sublinierea comandamentului major al etapei actuale, 
În care principalul obiectiv îl constituie înscrierea În evi
denţă, inventarierea sau, cu alte cuvinte, cunoaşterea bunu
rilor culturale, În funcţie de tipul şi deţinătorul lor. Este 
firesc să precizăm că Însăşi respectiva etapă pre.supune o 
s trictă profesionalizare a celor mandataţi cu sarcini pe această 
linie, Întrucît reaJizarea evidenţei la nivelul oficiului nece
s ită inveis ti1gaţia ş i oer1cetarea evi,denţei la nivelul ofici1uih1i, 
neces ită investigaţia ş i cercetarea de teren, arhivă şi biblio
grafică, identificarea de facto, atribu iri ş i alte aqiuni ce se 
impli că în laboratorul acestei minuţioase anivităţi . Infor
maţiile constituite la nivel de sistem - fie că se bazează pe 
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activităţ i de ace l aş i tip (vez i registrele vechi de in ventar sau 
luc rările ce au pregătit H.C.M. 724/ 1972), fie că au în 
vedere colaborarea cu surse le tradiţionale de informare, cum 
sînt organizatiile de pionieri şi tineret, t rebuie utilizate Într-o 
:asemenea manieră, încît să conducă la creşterea permanentă 
a p atrimoniului cultural n aţi onal, să contribuie la dirijarea 
bunurilor deosebite spre in stituţiile specializa te de tezaurizare 

muzeele . 
Această prezentare explică deci actul de evidenţă ca act 

<le cercetare, muzeograful din oficiu făcînd nu un simplu 
·dem ::rs de ordin nota rial sau o act ivi tate strict administra 
tivă, ci o profundă acţiu ne de ce rcetare , În care competenţa 
sa profesională, orizontul să u cultural, sînt constant solicitate. 

Pe linia st t'i cră a cercetării ştiinţifice, 0E1oiul pentru pa
uimoniul cultural naţional constituie un factor decisiv În 
realizarea unita ră a p roiectelor şi planurilor de cercetare 
:în domen iul patrimoniului cultural naţiona.l - arheologie, 
istorie, istoria artei, arhitectură, entografie, ş tiinţele naturii 
- aşa cum se precizează în p rogramele de cercetare apro
bate de Comisia Central ă de Stat a P a t r imoniului C ultu ral 
Naţiona l. Din acest punct de vedere , oficiului î i rev ine sar
ci na de a cunoaşt,e îndeaproape v iitoarele lu crăr i de sistema
tizare teritorială, îmbunătăţiri fun ciare, hidroameli oraţii , 
.amenaj ăr i urbanistice, amplasamen te industriale ş . a., care 
odată cu progresul conduc la seri oase mutaţii, inclusiv În 
ecosisteme, şi nu de puţine ori di strug, irep arabi l sau chiar 
jrecupe rab il, ves tigii de cultură şi civi lizaţie . Ba mai mult, 
d trebuie să fie prezent permanent, ca facto r dinamizator , 
H1 aceste p rocese care, de cele mai multe ori , conduc ş i la 
descoperirea unor noi bunuri. 

în acest sens, pre.ci zarea obiec ti vela r ce rce tări i ştiinţ ifice 
pentru to ţi factor ii a fla ţ i În arealul să u de competenţă, În 
funqie de aceste transfo rmă ri previz ibile care conduc aproape 
în totalitate la cercetări rn caracter de salvare, dar şi În 
f 1,mcţie de priorităţile tem atice impuse de programul naţional 
.d e cercetare, revine oficiului - organ ce cumulează eforturile 
tuturor cadrelor ş i in stitu ţ iil o r sp ec iali zate. La acestea se 
adaugă caracterul , prin excel enţă aplicativ, a l ce rcetări l o r 
-re ţe l ei m uzeale În scopul completă rii materialelor expoziţ io
nale ş i al con servă rii, inclusiv in sit1,t, al bunurilor culturale. 

Sarcina coordonă rii , pe plan local, a cercetări i şti inţi fice, 
'în funcţie de obiec ti vele mai sus enU1merate, trebuie dusă la 
îndeplini1re w n1form prevede·rilor Legii ocrov!,rii patrimoniului 
cultura l naţi o n al (a rt. 20) ş i a le Decretului 13/1975 (art. 8, 
lit. d ), as igurînd pentru fiecare camp anie de cercetare condi 
ţiile legale: proiectul tip de cercetare, depunerea documen
tel or de cercetare pentru campania precedentă de către cerce
tător i (raport, inventar de descoperiri, ca rnet de şa ntier), În 
termenele prevăzute prin instrueţiunile fo ru rilor tutelare. 

Remarcăm ş i aici că este fire sc ca cei ce efectuează cer
<)etă f'i finainţate pe Jini·e de stat să-ş i îndeplinească Întru to tul 
·sarcinile ce le revin din prevederile legale , altfel operîndu-se 
interdi cţia de ce r<ee tare. Acest gen de proiectare a acti vităţii 
·de cerce tare conduce, prin omologa rea tutu ror proiectelor de 
plan , la capac itatea de a asigura ce rcetă rii ştiinţ ifice fond1-t
ri le necesare, anularea unor obiective sau direcţionarea spre 
.anume obiective prioritare (atît a fondu rilor cît ş i a perso
nalului specializat) ş i la conser'uarea tuturor descoperirilo r 
realizate În a•cest mod, subiectiv:smul şi liberul arbitru sînt 
înfrînate, controlul de stat operîndu-se cu toată v igoarea şi 
{'Ompetenţa. 

Conservarea ştiinţifică atît a bvmurilor din patrimoniul 
,cultitral naţional, cît şi a celor rnlturale, constituie chezăş i a 
perenită ţii , prelungirii cît mai m ult posibi l a ceea ce s-a creat 
111ai valoros, s-a descop erit sau exi s tă pe teritoriul patriei 
noastre . Ea este un sco p f1mdamental al tuturor celor ce ac ti
vează p e linia ocrotirii patr im on:ului cultural naţional; asi
gurarea condiţiil or optime de păs trare, atît ca spaţiu, mobilier 
dt şi ca microclimat, prevederea cu aparatură modernă de 
urmărire a stă rii de sănătate sînt aspecte ale acţiunii vigilente 
ş i diurne pe care ofi ciile, În colaborare cu toţi deţinătorii de 
bunuri, trebuie să o desfăşoare rectiliniu. 

Pă1strarea bunurilor În bune condiţii de conservare con
duce la persistenţa inestimabilului n ostru patrimoniu, altfel 
neglijarea acestui aspe:ct poate provoca pierderi irep arabile. 
În sprij inul „ vi eţii " bunurilor , dezvoltarea labo ratoarelor 
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zonale de restaurare şi l ărgirea s i s tematică a laboratoarelor
m uzea l ~ conduc, fă ră îndoială , la îndeplinirea dezideratului 
păstrării. 

Oficiul pţntru patrimoniul cultural naţional are de ase
menea, În colaborare cu organele Ministerului de Interne, sar
cini pentru asigurarea pazei şi securităţii bunurilor din patri
moniul cu.ltu ral naţional, domeniu În care există numeroase 
po sibilită ţi de optimizare, de creare a unor condiţii sigure 
de pă s trare ş i unde mijloacele moderne de semnalizare ş1 secu
ritate trebuie introduse într-un ritm rapid. 

Aspe.ctele prezentate permit realizarea uneia din a tribu 
ţi il e cu ca re au fo st investi te of iciile : valorificarea bunurilor 
din p atrimon iul ctdtural n aţi ona l. Este de la sine Înţeles că 
realizarea evidenţei, actu l cer cetării, buna conse rvare a patri
moniului cultural naţional dau capacitatea unei val orificări 
superioare a aces tei avuţii , valorificare p e care noi o vedem 
În 2 mari sensuri: 

1. crearea unor lucră ri fundam entale de referinţă as.upr~ 
patrimoniului naţional (repertorii pe şcoli , domenii , upun 
de bunuri , ep oci etic., cataloage, studii ş i lucrări de sinteză), 
sar.cină ·care o da.tă realizată va facilita aotul c·e rcoe tării ş i cu
noaşte rii complexe a isto riei zonale sau naţiona l e şi a rela
ţiil or dive rselor fenomene istorice: 

2. asigurarea unei difuză ri a bunurilor culturale , atît cele 
din muzee, colecţii, biblioteci, deţinute de culte sau de per
soane particular·e cît ş i monumentele arheologice, istori ce sau 
de artă, pe bază de p rogram, prin intermediul mijlowcelor 
„multi media" , includerea lor în aqiunea de educaţie la toate 
nivelele, inclu siv a adulţilor. 

Desigu r că În realizarea acestei politici culturale În do
meniul patrimoniului cultural naţional, un rol deosebit revine 
Comisiei Centrale de Stat a P atrimon iulu i C ultural Naţional 
şi Direeţiei p atrim oniului cultural naţ i ona l , dar cunoaşterea 
rea lităţ ii fiecăru i judeţ ş i realizarea val orifică rii p e baza ne
cesităţ il o r lui culturale sînt sa rcini prin exce l enţă În grija 
ofi ciului pentru p atrim oniul cultural naţional. 

Din a·ceste largi orizontu ri de probleme desprinde111 ideea 
că oficiu l pentru patrimoniul cultu ral naţi onal este un factor 
ce trebu ie să fie caracteriza t prin dinamism, cunoaşterea rea
lităţilor şi terenului afl at sub juri s dicţia sa, rapiditatea în 
aq:iune ş i coordonarea pe bază de program unitar a tutitror 
factorilor şi forţelor comp etente În as igurarea îndeplinirii pre
vederilor legi i. 

D e altfel ofici ul este un organ colectiv, cu largi compe
tenţe, ce funcţionează pe principiul răspunderii fie.căruia din 
me111brii delegaţi (în domeniul său profesional), carncterizîn
du-ş i a.criv itatea pe baza deciziilor comune. N u în tîmplător 
oficiile s-au creat În cadrul muzeelor judeţene (face excepţie 
doar Muzeul el e artă al R. S. Romilnia pentru 111unicipi11l 
B ucureşti ) Întrucît, con side răm noi, aceste unităţi aveau deja 
un minim de experienţă În coordonarea ş i controlul terenului 
ş i unităţ ilor din subordine, deţinea un fond de cadre cu expe
ri enţa profes i onal ă ş i un prestigiu deja cîşt igat . 

Prin prevederile legale nu se face nici o diferenţiere Într·e 
ofic iu şi m uzeu, primul f iind În fapt o funeţie specializată 
a mHzeidu,i, de coordonare În domeniile evidenţei, cercetării, 
valorificării, conservării, pazei şi securităţii, care are sarcina 
de a îndntma şi controla modul de realizare a acestor a·ctiv i
tăţi confo rm legii şi indi caţiilor Direcţiei patrimoniului cul
tural naţional ş i Comisiei Centrale de Stat a Patrimoniului 
C ultural Naţi o n al , de 1 realiza colaborări cu toţi factorii 
implicaţi În asigitrarea aplicării politicii de ocrotire a patri
moniuliti naţional . 

Din acest pun ct de vedere, Încadrarea oficiului cu cei mai 
buni spec i alişti , cu orizont la rg şi o er i oasă exper ienţă, con
t inua lor perfecţi onare profesională, specializa rea p e domenii 
bine precizate, constituie obiect ive ale p oliticii programelor 
de partid ş i de stat judeţene şi ale Di recţiei patrimoniului 
cui tura! naţion•a l. 

Avînd În faţă aceste sarcini de o maxima importanţă, 
exisnenţa unu1i domeniu fertil, Încă neexploatat, Oficiul pentru 
patrimoniul cultural naţional trebuie să acri veze astfel încît 
Legea ocmtirrii p atr imoniului ·cultural n aţ ional să devină un 
element de conştiinţă publică, să se bucure de cea mai mare 
rezonanţă, astfel ca ea să fie în fapt chezăş i a creşterii con
t inue a zestrei noastre culturale ş i va lOTifi că rii ei tot mai 
adecvate cerinţelor societăţ ii noastre. 
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