
CONSERV.ARE • REST A URARE 

DIN ACTIVITATEA COMPLEXĂ A OCROTIRII ŞI V ALORIFICĂRll 
MONUMENTELOR ISTORICE 

Realizările obţinute în ultimul timp în identificarea, evidenţa, păstrarea, conservarea 
ş i valorificarea monumentelor istorice ş i de artă contribuie la generalizarea unei experi

enţe pozitive în activitatea de restaurare, amenajare şi punere în valoare a patrimoniului mobil 
şi imobil, intervenţiil e , necesitînd responsabilitate, pricepere şi pasiune din partea celor 
impli caţ:i direct în aceste acţ:iuni, u rmăresc creşterea durabilităţii monum entelor, păstrarea 
au te nticităţii lor ş i a calităţii artistice. 

Pentru a transmite viitorului într-o stare cît mai bună creaţ iil e trecutului ş i prezentului 
poporului român, redacţia noastră îş i continuă preocupăril e mai vechi de a face cunoscute 
progrese le înregistrate, unele iniţiative ş i idei valoroase, dar ş i s ituaţ;iil e în care se cer inter
venţ:ii de urgenţi't pentru restituirea ş i integrarea fondului monum enta l const ruit în cadrul 
const:rucţ:iilor contemporane şi adaptarea lui la necesităţile actuale ale omului modern. 

Pe lîngă preocupările şi acţiunile deosebite înregistrate în această muncă de păstrare a 
m ărturiilor bogatei ş i zbuciumatei istorii a poporului nostru, ale c iv iliza ţ i e i ş i continuităţ ii 
lui în aceeaşi vatră stri'1moşească, considerată pe drept nu numai act de cultură, ci o atitudine 
responsab ilă , patriotică, la scara în tregi i colec tiv ităţi, urm ărim să eviden ţ iem , totodată , modul 
cum se implică oficiil e judeţene peuth1 patrim oniul cultural naţional, consiliile populare şi 
alţi factori - cu deoseb ire deţ.iuătorii de monumente - în activitatea de ocrotire a patrimoniu
lui , pentru a nu se l ăsa volumul mare·de lu cră ri diversificate ş i complexe (de la cele de repa
raţii ş i pînă la restaurarea ştiinţ:ifică) numai pc seama categoriilor de profes iuni de conservare
restaurare ; de asemenea, propuneril e de pe rfec ţionare a modalităţii or de abordare în viitor a 
întregii prob lematici legate atît de ocrotire cît ş i de mai huna va lorificare a monumentelor. 

ln acest sens , în cele ce urmează - fără să avem pretcn ţia unei prezentă ri exhaustive a 
tuturor problemelor - publicăm dezbaterea n oastră sub formă de grupaje de articole sem nate 
de reprezentanţi ai C.C.E.S., de directori de muzee ş i alţi spec i a li şt i din cadrul ofiiciil or jude
ţe ne ale patrimoniului cultural naţion al, in tcnţionînd să o continuăm cu concursul ş i a l 
altor muzee şi institu ţ:i i de profil din ţară. 

PREOCUPĂRI ACTUALE îN ACTIVITATEA DE CONSERVARE, RESTAURARE SI PUNERE îN VALOARE 
A MONUMENTELOR DE CULTURĂ îN ROMÂNIA . 

În activitatea generală de lărgire a orizontului de 
lcunoaştere şi de educare patriotică a tuturor oame

nilor muncii din patria noastră, cu precădere a tinerei 
generaţii, indentificarea, evidenţa, păstrarea, conservarea, 
valorificarea ştiinţifică şi introducerea în circuitul public 
a bunurilor care alcătuiesc patrimoniul monumental is
toric şi artistic sînt reglementate, în mod unitar, de o 
serie de acte normative şi, în primul rînd, de prevederile 
Legii nr. 63/1974 a ocrotirii patrimoniului cultural na
ţional. 

A vîndu-se în vedere, pe de o parte, valoarea, impor
tanţa şi semnificaţia social-culturală, iar, pe de altă parte, 
utilitatea materială şi spirituală a monumentelor de cul
tură (arheologice, arhitecturale, istorice şi artistice), aces
tea sînt considerate drept bunuri care aparţin întregului 
popor şi, în consecinţă, societatea socialistă manifestă 
o permanentă preocupare şi responsabilă grijă pentru 
ocrotirea şi conservarea lor. 

Întreaga activitate din acest domeniu se desfăşoară 
în lumina sarcinilor trasate de Programul ideologic al • 
partidului, a Tezelor din aprilie formulate de tovarăşul 

Nicolae Ceauşescu, secretaNl general al Partidului Co
munist Român. In acest sens, s-au urmărit diversificarea şi 
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intensificarea activităţii politico-ideologice şi culturale, 
care a avut ca principal obiectiv educarea patriotică , r e
voluţionară, în spiritul cunoaşterii trecutului de luptă al 
poporului, al istoriei patriei şi partidului. 

Programele elaborate în acest domeniu au urmărit 
aplicarea măsurilor stabilite de conducerea Consiliului 
Culturii şi Educa ţi e i Socialiste, de Comisia centnlă a 
patrimoniului cultural naţional, concretizate la nivelul 
fiecărui judeţ prin planurile anuale ale oficiilor pentru 
patrimoniul cultural naţional judeţene şi al municipiului 
Bucu reşti. 

O preocupare de major interes avută de cei care coor
donează la nivel central problemele monumentelor de 
cultură din ţara noastră a fos t aceea a evide nţei. Comple
tarea listei centralizate s-a r ealizat at ît prin propunerile 
oficiilor teritor iale pentru patrimoniul cultural naţional , 
efectuată în urma investigaţiilor de t eren pentru depis
tarea unor obiective de valoare documentară si artistică 
deosebită sau prin cercetări arheologice, cît şi 'ca urmare 
a unei ample acţiuni desfăşurate în prezent la nivel na
ţional, prin extinderea studiului-model elaborat de 
Institutul de proiectări al judeţului Prahova cu asistenţa 
de specialitate a Consiliului Culturii şi Educaţiei Socia
liste, în anul 1984, privind inventarierea, cartarea, con-
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servarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice, 
arheologice şi de arhitectură din acest judeţ. Prin acest 
studiu, în prima etapă, s-au stabilit criteriile de codifi
care, cartare şi înregistrare a obiectivelor şi rezervaţiilor 
înscrise anterior în lista centralizată de evidenţă, precum 
şi principiile de selecţionare a altor obiective de certă 
valoare istorică si artistică în vederea clasării lor ca mo
numente de cultură. In cea de a doua etapă, care a vizat 
punerea corespunzătoare în valoare a fondului patrimo
nial monumental al judeţului, s-a urmărit precizarea 
stării existente de conservare şi a intervenţiilor necesare, 
precum şi stabilirea modalităţilor practice de valorificare 
prin atribuirea unor destinaţii şi funcţii adecvate, prio
ritar economico-sociale, propunerea de noi trasee şi iti
nerare turistice de interes naţional şi judeţean, în afara 
celor cunoscute, cu includerea unor valoroase monumente 
sau rezervaţii arheologice, de arhitectură şi memoriale. 
Au intrat, astfel, în atenţia proiectanţilor prahoveni an
samblurile medievale de la Măst[meşti-Apostolache, Urlaţi, 
Verbila , Sîngeru de Sus, Brebu, Tîrgşoru Vechi, Ha
nul Roşu de la Măgurele, precum şi palatele Cantacuzi
nilor de la Filipeştii de Tîrg, Filipeştii de Pădure, Mă
gureni, Mărgineni, Măneşti şi Drăgăneşti. 

Ca urmare a investigaţiilor efectuate prin acest stu
diu, au fost posibile, concomitent, studierea, selectarer.t 
şi prelucrarea structurilor şi tipurilor specifice de ele
mente de arhitectură şi decoraţie tradiţională, în vederea 
valorificării lor în cadrul procesului de elaborare a pro
iectelor pentru construcţii noi, sociale şi de locuit, ce se 
vor realiza în mediul rural, ca o consecinţă a amplei ac
tiuni de sistematizare si modernizare a satului românesc 
care se desfăşoară în prezent şi care îşi propune să in
tegreze cît mai armonios întreg fondul patrimonial ar
hitectural, artistic şi istoric existent în contextul fiecărei 
locali tă ţi. 

Avîndu-se în vedere importanţa majoră a studiului 
respectiv, atît pentru activitatea de ocrotire, conservare 
şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional 
imobiliar, cît şi pentru fundamentarea unor soluţii de 
integrare a acestui fond monumental construit în cadrul 
funcţiunilor economico-sociale ale localităţilor şi jude
ţelor ţării, la care se adaugă necesitatea selecţionării, 
preluării , şi ,prelucrării elementelor tradiţionale valo
roase, cu specific distinct pentru fiecare zonă etnogra
fic{1, în elaborarea proiectelor de clădiri noi prevăzute a 
se r ealiza într-o primă etapă, Comisia centrală a patri
moniului cultural naţional a considerat utilă generali
zarea metodologiei propuse la nivel naţional. Astfel, în 
momentul de faţă, materializarea acestui studiu se des
făşoară în 34 de judeţe sub coordonarea de specialitate 
a Institutului central pentru cercetare, proiectare şi di
rectivare în construcţii (I.C.C.P.D.C.) şi a Institutului ju
deţean de proiectări Prahova, cu larga şi competenta co
laborare a celor mai prestigioase instituţii muzeale şi de 
profil din ţar{i. 

Pe linia activităţii de evidenţă iniţiată, de asemenea, 
la nivel central, s-a desfăşurat o amplă acţiune destinată 
înregistrării tuturor operelor comemorative de război 
(cca 4900 de obiective), în vederea efectuării lucrărilor 
de întreţinere şi reparaţii necesare. ln paralel s-a proce
dat la cercetarea şi inventarierea atentă a ansambluri
lor de picturi murale valoroase, realizate în special în 
ultimul secol, care decorează clădiri fără atribute evi
dente din punct de vedere arhitectural-istoric, nefiind, 
deci, din acest motiv, clasate ca monumente de cultură. 
Consecinţa neinventarierii acestor bunuri patrimoniale 
putea conduce la pierderea unor componente decorative 
de interes artistic 'sau documentar deosebit, martori 
indispensabili în ilustrarea evoluţiei artelor plastice ro
mâneşti în epoca modernă. 

In domeniul conservării, consolidării şi punerii în 
valoare a monumentelor de cultură din ţara noastră, în 
afara ş.ctivităţii propriu-zise de avizare desfăşurate în ca
drul · p17evăzut de lege şi în ultimii ani s-a acordat asis
tenţă tehnică de specialitate sau a fost urmărită respec
tarea de către beneficiari şi exec;:utanţi a condiţiilor 
m~nţionate în avizele emise de către„ Consiliul · Culturii şţ 

Educaţiei Socialiste, la un număr impresionant de lu
crări. Numai în perioada 1987-1988 au fost terminate 
intervenţiile la un număr de peste 150 de obiective mo
numente istorice şi de arhitectură mai importante, care 
au reintrat în circuitul economic şi de vizitare, la care 
se adaugă cca 30 de lucrări de pictură murală. 

Intre acestea amintim lucrările executate sau în curs 
de executare la: Biblioteca judeţeană şi clădirea Com
plexului Muzeal din Oradea, Opera ş i Teatrul Naţional 
din Cluj-Napoca, Tribunalele din Vaslui, Craiova şi Oîm
pulung-Argeş, palatul episcopal din Buzău, casa dom
nească construită de Ştefan cel Mare la Mănăstirea Put
na, teatrele din Oraviţa şi Brăila, casa Nicolae Iorga cu 
şcoala de misionare din Vălenii de Munte, casa Mano
lache Iorga din Botoşani, grupul de clădiri din interiorul -
cetăţii Alba-Iulia, aflate în vecinătatea Bibliotecii Bathya
neum, cazinoul din Constanţa, primăria veche şi clădirea 
Astrei din Sibiu, castelul Bran şi Cetăţuia din Braşov, an
samblul George Enescu din Tescani, jud. Bacău, două 
case vechi de tîrgoveţi din municipiul Ploieşti, castelele 
Lăzarea , jud. Harghita, şi Arcuş, jud. Covasna, fosta egu
menie din cadrul ansamblului Mănăstirii Golia din Iaşi, 
casa Anton Pann din Rîmnicu Vîlcea, mausoleele de la 
Mărăşeşti-Vrancea şi Mateiaş-Cîmpulung-Argeş etc. In 
municipiul Bucureşti au fost încheiate lucrările efectuate, 
prin întreprinderi specializate în lucrări de conservare
consolidare şi restaurare a monumentelor de arhitectură, 
la vila Mathylda din str. Oţetari, casa Angelescu, situată 
pe str. Boteanu (afiliată Hotelului Lido), Caru cu Bere 
din str. Stavropoleos, spitalul Cantacuzino, casele Ver
nescu, Grădişteanu, Alexandru Ioan Cuza şi palatul Ştir
bei, toate aflate pe Calea Victorie i, ansamblul · Gh~ca-Tei, 
precum şi multe altele. Se află în curs de finisare şi a
menajare toate clădirile care intră în alcătuirea Pieţei 
23 August din Braşov, precum şi numeroase imobile de 
la alinierea perimetrelor centrelor istorice din munici
piile Timişoara, Oradea, Cluj-Napoca, Brăila, Roman, 
Ploieşti, Tîrgovişte, Buzău, Tîrgu Mureş, Craiova, Tîrgu 
Jiu, Iaşi, Sibiu sau din oraşele Caracal. Tîrgu Secuiesc, 
Carei, Sighişoara, Lugoj, Caransebeş, Odorheiu Secuiesc, 
Cîrnpulung ş.a. 

Dintre monumentele şi ansamblurile arheologice mai 
importante la care s-au executat lucrări de protejare, 
conservare şi punere în valoare menţionăm pe cele ale 
asezării romane de la Micia, zona din incinta sacră şi 
zidul de apărare ale cetăţii dacice de la Grădiştea de 
Munte, precum şi vestigiile construcţiilor oraşului ro
man Sarmizegetusa-UZpia Traiana - toate în judeţul Hu
nedoara; castrele romane: Tib~scum şi Jupa din. judeţul 
Caraş-Severin; Porol'issum din judeţul Sălaj; Potaissa, în 
judeţul Cluj; Arutella-Călimăneşti, judeţul Vîlcea; Jido
va-Cîmpulung în judeţul Argeş; cetatea greacă şi dacică 
de la Albeşti, judeţul Constanţa; piciorul podului h.ţi ffra
ian de la Drobeta-Turnu Severin. Intre vestigiile medie
vale mai de seamă care au cunoscut intervenţii de conser
vare, amintim pe cele ale Curţii Domneşti din Piatra 
Neamţ a lui Ştefan cel Mare şi ale clădirilor care deli
mitau incinta ansamblului fostei mitropolii din Tîrgovişte. 

Obiectivelor enumerate mai sus le putem adăuga 
numeroase ansambluri si monumente de cult. Astfel, după 
terminarea lucrărilor de conservare-restaurare a ansam:
blului fostei Mănăstiri Negru-Vodă din oraşul Cîmpu;
lung-Argeş (bolniţa, biserica mare datînd din 1827, casa 
domnească şi turnul-clopotniţă, ridicate de Matei Basa
rab, corpul de chilii de pe latura de nord şi zidul de 
incintă), un alt important ansamblu medieval muntenesc 
avea să cunoască lucrări de amploare deosebită: Mănăs
tirea Brîncoveni din judeţul Olt, unde s-au efectuat con
solidări şi reparaţii la biserica mare construită de Con
stantin Brîncoveanu în anul 1700; turnului-clopotniţă i 
s-a reclădit ultimul nivel prăbuşit la cutremurul. dif11838; 
au fost consolidate şi repa rate stăreţia, corpurile de. chilii 
de pe latuliile .de sud şi nord, precum şi biserica bolniţei 
situată în exteriorul incintei. Biserica fostei Mănăstiri Tu
tana din judeţul Argeş, cqpstrµită în anul 1582 şi legată 
de numele lui Mihai Vi,t1;;a,zµl, fost isp~1avnic al ei pe cî,nd 
era bănişor de M~hedinţi, şi cai;-e îşl , piei;duşe bolţile şi 

http://patrimoniu.gov.ro



cele trei turl e în secolul trecut, tot ca urmare a cutremu·
rului din 1838, dup[1 cercet[iti a rh eologice minuţioase (s<111 
depistat urmele unui m ai vechi lăcaş datînd din jurul ~1-
nului 1400) a cu noscut, la rîndu -i, lucră ri de conso lidnre 
a zidurilor, r efacerea integrală a bolţilor şi turlelor, cc'..\pă 
tînd în fin al înfăţişarea avută iniţial. Şi Biserica Dom
nea~că din Curtea de Argeş, monument de primă m [irime 
al is tori e i naţionale dac[1 es te judecat după importanţa sa 
documentară, arti tică şi 'trhitecturală , ad.ev·1 rat act el e 
naştere co nsemnat în piatr[1 al statului muntenesc liber ~i 
independent de la mijlocul ·ecolului al XIV-iea, deş i con
solidat ş i resta urat la începutul celui de al treilea dece
niu al aces tui secol prin stăruitoarea purtare de grijă a 
lui Nicolae Iorga şi Grigore Cerchez, era seria · ·rn1enin
ţ ··1t ca urm are a unor grave d eterioră ri consbtate l a ni ·
velul bolţilor şi s tîlpului dinspre nord-vest al naosu
lui. După o competentă experti ză tehnică de specialit<Jte 
s-a elaborat un proiect de consolidare general[1, afle t în 
prezent în curs de execuţie. 

Competente lu cr[1ri de consolida re-conservare şi r es
taurare au fost întreprin se ş i la alte obiective de a rhi ·
tectud ecleziastic[1, după cum urmează : Runc, Tîrgu
Trotuş ş i Bogdana, din judeţul Bacău; Bereşti în judeţ:.1 1 
Giurgiu; Precista Marc Arm n ească şi Precista Mică din 
municipiul Rom an; bi seri ca Mănăstirii Pîngăraţi şi cea 
ctitorită de Ştefan cel Mare în anii 1496-1497 la T~ 1 z
lău, în judeţul Neamţ ; bisericile Bradu şi Berca din j u
d eţu l Buz[1u şi Mera în judeţul Vrancea ; Sf. Atanasie 
din Niculiţel-Tulcea , datînd de la sfîrşitul secolului nl 
XIII-iea ; bisericile de len~n din Vîrghiş, Chi chiş şi Ait:1 
Mare, toate în judeţul Covasna; B iserica Neagră din 
Braşov, Sf. Maria din Sibiu ş i .. o alta, tot evanghelică, din 
Cisnădie; la Iaşi, bi serica Sf. Gheorghe a Mitropoli ei 
V chi şi cea a schitului Hlincea ; bisericile fostelor .măn[1s
tiri Solca şi Probata în judeţul Suceava ; în judeţul Vîlcea 
s-au executat ample lucrări de consolidare la ansamblu
rile mănăstireşti de la Cozia, Surpatele şi la biserica fos
tului schit Ostrov-Călimăneşti; în sfî rşit, în municipiul 
Bucureşti au fost încheiate spectaculoase lucrări de con 
solidare şi restaurare la bisericile Sf. Gheorghe-Nou, Sf. 
Spiridon-Nou ş i Mihai-Vodă (dup"i s trămutarea pe 
noul amplasam ent). 

Ca urmare a avariilor provocate de ultimele d ou ă 
seisme grave - cele din marti e 1977 ş i august 1986 - în 
vederea e.xecutării lucrărilor generale de conservare-con
solidare la obiectivele afectate, a fost iniţiat un studiu 
privind efectele seismice asupra clădirilor vechi, care a 
cuprins un număr de cca 150 de monumente situa te în 
judeţele : Buzău, Vrancea, Vîlcea, Neamţ şi Bacău , prin 
care au fost precizate soluţiile optime ce vor fi adoptat 
în cadrul intervenţiilor de consolidare. 

O altă latură importantă a activităţii de conservarc
restaurare şi punere în valoare a patrimoniului istori c ş i 
arhitectural-artistic a fost cea a lucrărilor executate ]a 
picturile mural e . Intrucît dispunem în prezent de echipe 
de speciali ş ti cu o teme inică şi reputată calificare şi 
cu experienţă necesară în acest domeniu, s-a iniţi at un 
vast şi minuţios program care a cuprins ansambluri pic
turale de valoare, în special dintre cele aflate într-o st are 
precară de conservare. Au fost, astfel, încheiate interven
ţiile de specialitate la picturile murale r ealizate în tehnica 
frescă, aparţinînd lui Costin P etrescu, din. aula Ateneului 
Homân, înfăţişînd istoria poporului nostru din cele mai 
vechi timpuri pînă la Marca Unire din 1918, a celor reali
zate de Cecilia Cuţescu-Storck în aula Academiei de Studii 
Economice, reprezentînd istoria comerţului românesc. a 
celor executate de Ştefan Luchian pei1tru decorarea i n
terioarelor vilei Mathylda din str. Oţetari, apoi a pl afoo 
nelor şi a celorlalte decoraţii interioare pictate aferente 
Casei Vernescu din Cal0a Victori ei, semnate de G.D. 
Mirea, precum ş i a picturilor murale şi a celorlalte com
ponente artistice (lambriuri, mobilier sculptat, pardoseli, 
lustre, '<' itralii) afl ate în saloanele restaurantului Caru cu 
Berc, datînd din anul 1893. toa lc situate în municipiul 
Bucureşti. In acelaşi timp s-au executat importante lu
crări de specialitate şi la numeroase monumente bise
riceşti , în tre care, m a i importante, le amintim pc cele de 
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18: Voroncţ şi Sf. Ioan cel Nou de la Suceava (mijl ocu l 
secolului al XVI-lea, ambele doar picturil xterioare); 
Precista Marc din municipiul Homan; biserica m ar e el 

Mănăstirii Cozia (13 92; 1708); biseri a fostului sch i l 
Ostrov de la Călimăneşti (1752); biserica fos tei Mănăst i ri 
Săraca din jud eţul Timiş (1730); bi sericile Flămînda (1780) 
şi Albă (cu pictur i r ealizate de Gh. Tattar seu), ambele 
din Bucureşti. Concomit 11t sînt în cu rs de executare 
ampl lu rilri d .·p ialitatc la bi ser ici le: Domn asc·-1 
clin Curtea de Arge~ (cca 1370), ' J-'i1tri'\uţ i , (m i.i loc11l. 
secolul ui a l XVI-le <l ), judL'\ul Suceava, Rîmcţ i (1 377-
1378), jud eţul Alba, Zamfira, j udeţul Prahova (pi c tată 
de Nicolae Grigor seu la J 858), precum ş i la biseri ca 
Sf. Spir idon-Nou .din .Bucure:;;ti (picturi s 'mnatc 'd 
Gh. Tattar seu la 1858). 

Jn cadrul activ ităţii generale de c nservare-restau
rarc şi punere în valoare a monumentelor istoric , de 
art[1 ş i de arhitectură, se cuvine subliniată noun orien
ta re d a tă modu lui de organizare a lucrărilo r, prin cor e
larea firească a tuturor tipurilor de intervenţii, în sensul 
că , după executarea consolidări lor şi a celorlalte lucrări 
specifice de conser vare-re t aurare a edi ficii lor ( ubzid iri 
la fundo ţii, centuri, grinzi şi pînzc din beton armat. n ' 
faceri de plafoane, bolţi, acoperişuri şi înve litori, asană1·i 
ele umiditate ascend ntă etc.) s-a procedat în succesiune 
imediată si la realizarea lucră ri lor de conservare si r es
ta urare a. tuturor com ponentelor art isti ce afe re nt~ co n
strucţiei r spective (picturi murale, tîmple, mobilier etc.), 
ob\inîndu-se în final efecte pozitive pentru valorificareo. 
cfici ntă din punct de v dere funcţio n al au cultu ral
turist ic. 

Dar exemplele enumerate pînn aici reflectă doar o 
parte din realizările numeroase obţinute în cadrul unei 
vaste <;; i susţinute acti vităţi desff1şurate pe î ntr'eg cuprin
sul ţării şi în care au fost în mod direct implicaţi c<'i 
mai prestigioşi specialişti - arheologi, arhitecţ i , istor ici 
şi istorici de artă, p ictori-restaurator i ş i mun itori cu 
înaltă calificare - de care dispunem. 

Monumentele comem orative de război si cimitirele 
de eroi au intrat, de asemenea, în atenţia organelor cen
trale şi teritoriale de resort prin a căror grijă ş i îndru
mare s-au executat în ultimii doi ani lu crări de între
ţinere şi reparaţii la cca 165 de monumente, în prezent 
fiind înaintate spre avizare încă 200 de documentaţii 
tehnico-economice, ce urmează, conform legislaţiei .în 
vigoare, să fie analizate şi supuse aprobării Consiliului 
Culturii şi Educaţiei Socialiste şi Ministerului Apărării 
Naţionale. 

In cadrul acţiunii de m odernizare a întregului teri
toriu al României, materializată prin marile investiţii pre
văzute în Planul naţional unic de dezvoltare economico
socială, în domeniile îmbu n ătă ţiril or funciare, transportu
rilor, hidrocnerg tic, al irigaţ iilor etc. prin condiţiil e de 
acord impuse de către organele de avizare ale Cons iliu
lui Culturii şi Educaţiei Socialiste au fost executate, dup~1 
caz, lucrări de cercetare arheologică sau etnografică, 
care au avut ca rezultat salvarea şi înregistrarea unor 
s ituri, obiective sau valori de importanţă artisti că şi is
toric[1, prin contribuţia ştiinţifică directă a mu zeelor si 
oficiilor judeţene pentru patrimoniul cultural naţi onal. 

In actiunea de sistemati zare si m oderni zare a loca
l ită ţilor a{1 fost urmărite de la ni~el central modalităţile 
de aplicare a Decretului Consiliului de Stat nr. 120 din 
1981, privind măsurile care se impun pentru protejarea 
şi valor.ificarea materialelor, obiectelor sau a unor ele
mente cu valoare culturală sau artistică deosebită rezul
tate din demolarea, transformarea sau r epa rarea clădi
rilor, precum ş i pentru consemnarea documentară a unor 
zone , ansambluri şi clădiri supuse sistematizării rurale sau 
urbane. Deş i în această privinţă nu existat, în general. 
serioase carenţe mai ales prin m odul necorespunzător 
de funcţionare a comisiilor instituite special în acest scop 
la nivelul tuturor judeţelor . sau prin d pozitarea nea
decvată a bunurilor recupcratE•. atît în muni cipiul Bucu
reşt i c:ît f? i în judeţel e Ccmstan~a ş i Alba, s-a constatat o 
preocupare permanentă clin partea organelor responsabil e 
atî t în elaborarea fişelor şi a î nregistrării grafice şi fo-

http://patrimoniu.gov.ro



tografice a clădirilor în cauză, cît şi pentru recupera r a, 
d pozitare ·~ şi valorificarea elementelor rezultate . 

* * 

'finindu-se urna de importanţa social-culturală, p re
cum şi de valoarea materială şi spirituală a monumente
lor de cultură , au fost organiza t num r oase manifes tă ri 
de cunoaştere şi popularizare a 1 r, cu precădere a celor 
cu semnificaţie probatorie pentru demon strar •a tnoge
nezei, continuită ţii şi unită ţii naţionale ş i spiritual a 
poporului român, fie prin sesiuni ştiinţifice b . nivel na 
ţional sau judeţean, fie prin publicar ea în volume special 
sau în reviste de largă circulaţie a unor obiective şi an
sambluri monumentale de inter s deosebit. Rezultntele 
celor mai spectaculoase şi valoroas - c rcetări î n dom -
niul conservării, r staurării şi punerii. î n valoare a m onu
mentelor de cultură au văzut lumina tiparului la un n i
vel de înaltă exigenţă ştiinţifică , în primt1l rînd, în pa
ginile r evistei de faţă , prest igioasă publi ca ţie românească 
de pecialitate, precum şi în r evista „Arhit ctura " sau în 
d iverse edituri, î ntr -' care menţionă m: „Meridian " , „Ştiin
ţi fică şi Enciclopedică", „Tehnică", „Sport-Turism", „Da
cia" si altele. 

Susţinut ~i fructuoase acţiuni de cunoaş t - re ş i popu
lari zare a rnonum ntelor de ultură s-au r aliza t ş i 
prin cuprind -r ea unor importa nte monum -nle arh ologicc 
ele artă şi de arhitectură, inclusiv a celor memoriale de 
croi , în principalele trasee turistice organiza te de către 
ministerul de resort în întreaga ţară . 

Tinîndu-se seama de r olul educa tiv-form ativ al m o
numentelor de culturb'1 s-a urmărit i rnplicarea directă a 
tineretului în procesul de ocrotire a acestora . In ac 'st 
sens, au fost atribuit spre întreţinere şi punere în va-

loar pr in muncă pa tri ot i că num eroas obic•c tive u va
loare is torică şi ·~rti s ti că , rezervaţii arh eologice, an sam
b luri nrh i1.ecturalc sau monumente şi imitire de c roi 
u nor orga ni za ţii de pionieri şi tin e ret din f) coli, in s tituţii 
ş i într prinderi. 

* 

Prin însuşi umanismul care o caracterizează , soci -
tatea socialistă este indisolubil legată de o permanentă 
şi responsabilă preocupare pentru ocrotirea monumente
lor de ultură din ţnra noaslr''.t , ca parte integranlii a 
patrimoniului cultqral naţional. Această grijă e bazează 
în pr imul rînd p co ns id erentul axi malic că poporul r o
m~tn a îmbogăţit aces te m eleaguri u n enumăra te co n
s tru cţii ale căror adrnirauilc podoab arhil cluralc, sculp
tate sau zugrăvite au ajuns asfl zi la o largă r _cunoaş te
re şi preţuire atît în ţară cit şi peste hotare . In acela şi 
t imp, m onum ntc le is torice ş i d a rtă r •pr zint'i p ntru 
poporul nost ru nu num ai mărturii elocvente ale trec utu 
lui său istoric, ale existenţei şi continuită ţii sale multi
milenare pc ac st t eritoriu, dar ş i strălucite dovez i ale 
bogăţiei sale spiritual e şi impresionantei puter i d crec:t 
ţ i c , care l-a caracteri za t dinto td c' aun ~1. To todată , aces te 
importante v -stigii ale istoriei naţional sînt purtătoa
r ele în cont mporaneitate ale unor înalte funcţii sociale 
ş i estetice, îmbogăţind orizontul spiritual şi de cunoaş
tere al oamenilor muncii, în special c:t l tinerei genera ţii, 
contribuind în mod hotărîtor la educarea lor patriotică . 

Dr. arh. CRISTIAN MOISESCU, 
referent ele specia lit a te în Consi l iul 

Cultur ii ~ i Educaţiei Socia li ste 

ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII DE OCROTIRE A MONU MENTELOR BUCUREŞTENE 

Capitală a patriei, Bucureştii cuprind cea m.ai impor
tantă concentra re de monumente, Jocuri istori ce, o-

biecte de patrimoniu cultural naţional din ţară . Exi tenţa 
mu I tirn ilc n ară a colcctivi tă ţilor autohton , devenirea ca 
rcscdinlă domnească a Tării Româ n şti, capitală a R omâ
n i ~i şi 'm e tro po l ă a patri i soc ialis te se r esfrîng n emij
locit şi în categoria valorilor materiale şi spiritual car 
depăşesc interesul strict local. In prezent, lista obiecti
velor susceptibile a fi incluse în evidenţa m onument lor 
la Bucuref?ti atinge cca 800 obiective, exemplificînd as tfel 

Vest igiile n r ţ· i i Dom neşti d in Buc ureşti; subsol u rile pa la tulu i Dom nesc 

cu cîteva zone de rezervaţii precum: Curt a V che, Lip
scani, Bd. Ana Ipătescu, Cotroceni ş . a. Practi c sînt pre
zente toat e marile cat egorii de monumente: arheolog i e, 
istorice, arhitectonice, m emorialistice, artistice ş . a . 

In condiţiile amplelor remodelări urbane care tind 
să dea Bucureştilor dimensiunile fireşti ale un i capital 
m nite s ă reflec te SLLCC ' · le is tori ce ·tl c cont rnporan i
tăţii , se pune t ot mai stringent Şi problema m onumente
lor si nu num ai a acestora. 

· După cum se ştie, în trecutul îndep3rtat , toate văil e 
d -- a lungul cursurilor de rîuri din centrul Cîmpiei Ro
m ân -, fiind îndelung şi inten locuite, sînt pă trătoare 
de s ituri arheologic . Or, în condiţiile amenajării com
plexe a Dîmboviţei şi salbei de lacu ri pe ole ntina, con
struirii Canalului Dunăre-Bucureşti f) i a ramificaţiilor 
acestuia , s-a impus o amplă acţiun d d p istar e, cer 
cetare şi con serv ar a mărturiilor arh eologice . O conh i
buţi î n emnată, în afara întreprinder ilor b n cficiarc, C1 U 

adus st ud •nt ii. s i cudrt'l d idactice de la Facultatea d Is
tor ie-Filozofie, ·prez nţi pe ş antier , în adrul p erionde
lor de practică în producţie . 

Capitala a fost primul oraş din ţar1 car a a pl icn t 
metoda translării de rn onun:i nte religioase şi laic . Est 
vorba de m onumente ca Schitul Ma icilor, cu arhitectură 
post-brîncovenească, f)i Ola ri, singura mărtur i e, în n
ceastă zonă, a breslei ceramiş tilor bucureşteni d in en d 
m ed iu, Sf. Ili c- Huhova, ·u p icturi da to rato lu i Gheorghe 
Tattar cu , Sf. Ştefa n (sec. XVlll), „ ui bul cu barză ", 
palatul sinodal ş.a. O importanţă deosebi tă , din p unct el e 
vedere patrimonial şi t ehnic, a pr zentat-o transl area 
ct itoriei lui Mihai Viteazul (sec. XVI), unicu de fopt în 
Bucureşti, datorată voievodului apărător şi unificat or de 
ţară. 

Concomit nt cu dotarea Capitalei cu peste 600 OOO 
n oi ap artamente s-au întreprins măsuri de prelevare a 
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