Este interesant modul de organizare al activităţii de
restaurare. La Viena există Oficiul federal (Bundesdenkmalamt) al cărui preşedinte este un jurist asistat de
Conservatorul general. Oficiul este compus din Secţiuni
pentru: Arheologie, Arhitectură şi Construcţii, Export,
Cercetare în restaurare, Conservare şi restaurare, Probleme juridice, Documentare şi Ocrotire în caz de catastrofe, Probleme financiare, Monumente tehnice. Pe lîngă
secţiuni există referenţi pentru Grădini istorice şi
pentru Presă şi informaţii. Mai există Centrul pentru

inventarierea frescelor medievale.
În landuri există Conservatorate: Austria (supr.
83849 km, pop. 7,5 milioane locuitori, 89 loc/km 2 ,
capitala Viena, cu peste 2 milioane locuitori) este organizată în 9 (nouă) landuri incluzînd şi capitala: Burgenland, Carintia, Austria inferioară, Austria superioară,
Sa/zburg, Stiria, Tiro/, Vorarlberg, Viena. Aceste Conservatorate sînt relativ autonome, ele organizîndu-şi
activitatea după criterii proprii pe baza bugetului
repartizat de la Centru. Activitatea este prezentată
periodic în cadrul acestor Sesiuni anuale, organizat
pe rînd de fiecare Conservatorat.
Princip1lele probleme constatate: se dă mare importanţă păstrării substanţei originare; nu au greutăţi
din cauza seismelor, totuşi inginerii sînt bine puşi la
punct; disp1.1n de o aparatură sofisticată de cercetare:

în caz de I ipsă, apelează la specialişti străini (de exemplu
la polonezi); există nemulţumiri în legătură cu mărimea
fondurilor alocate; se lucrează mai ales cu firme particulare; susţin că n-au arheologi medievişti; sînt la
început cu problema protecţiei ansamblurilor; există
probleme din cauza beneficiarilor, persoane private,
care nu apelează mereu la specialişti etc.
În cadrul sesiunii s-au arătat interesaţi de problemele
din România preşedintele şi conservatorul general,
conservatorii din Burgen land şi Cari ntia, organizatorii
etc. S-au stabilit contacte cu colegii din Polonia. Cehoslovacia, Iugoslavia, Ungaria, specialişti din Germania
şi Italia.
În funcţie de situaţie aceste contacte pot fi continuate
şi prin vizitarea reciprocă. Î'n acest sens ar fi interesant
de purtat discuţii cu colegii din Europa de Est cu care
avem probleme comune: privatizarea, trecerea la econom ia de piaţă, descentrai izarea, reîmpărţi rea terenuri lor, solicitările foştilor proprietari de monumente,
fonduri reduse, lipsa de specialişti şi aparatură etc.
Prin situare geografică, problematică, tradiţii, Bundesdenkmalamt din Austria poate deveni un partener
interesant pentru DMASI, după cum Conservatoratele
din landuri ar putea dezvolta legături cu Comisiile
Provinciale ale Monumentelor Istorice din România.
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Recuperarea arhivei comisiei monumentelor istorice şi
a Directiei Monumentelor Istorice
'

Activitatea de conservare şi restaurare a monumentelor, ansamblurilor şi situri lor istorice a generat de-a
lungul anilor formarea mai multor fonduri de arhivă:
fond Comisia Monumentelor Istorice (CMI), 19091947; fond Direcţia Monumentelor Istorice (DMI),
1952-1977; fond Direcţia Economică şi a Patrimoniului
Cultural Naţional (DEPCN), 1977-1989.
La preluarea acestor fonduri de arhivă de la Casa
Presei, am constatat o situaţie îngrijorătoare: arhiva
nu era inventariată conform legislaţiei în vigoare; din
Ii psă de spaţiu arhiva a fost dispersată la mai multe etaje;
la etajul 8, în urma cutremurului din 1986, rafturile au
cedat, determ i nînd deteriora rea unei bune părţi a
documentaţiei şi a planuri lor. În cadru I fostei DEPCN
un singur funcţionar se ocupa de arhivă, fototecă şi
bi bi iotecă, ceea ce explică defectuoasa organizare a materialelor.
Într-o primă etapă au fost aduse la sediul Direcţiei
Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice,
din str. lenăchiţă Văcărescu, nr. 16, următoarele fon-

duri arhivistice: fond CMI, cca 3000 voi.; fond DMI ,
cca 9 OOO voi. (conţinînd fişe de monumente, dosare de
monumente, chestionare, avize, materiale de cercetare
istorică, arheologică etc.), fond DEPCN, cca. 4 500 voi.
(conţinînd avize, acorduri, documentaţie tehnico-economică, rapoarte de săpături arheologice etc.).
În acţiunea de aducere a fondurilor de arhivă au fost
antrenate mai multe persoane din DMASI: Iuliu Şerban.
Daniela Marcu, Aurelian Stroe şi Ioan Andron. Greută
ţile de care s-au lovit şi care au făcut dificilă această
întreprindere se referă la lipsa mijloacelor de transpo rt
(maşini şi cărători) şi la haosul birocratic.
Odată fondurile arhivistice aduse, ele au fost ordonate pe localităţi şi judeţe, pe teme şi probleme, urmînd
ca ulterior să se treacă la întocmirea listelor de selecţio
nare şi inventariere, conform legislaţiei, pentru a se
asigura eficienţa accesului la documentaţie.
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