DIN ACTIVITATEA COMISIEI ZONALE

BANAT-CRIŞANA

Fără a ne propune o analiză exhaustivă a stării de
conservare a monumentelor, sau a intervenţiilor efectuate în Timişoara şi în judeţul Timiş după 1989, am
considerat binevenită o discuţie la sediul Muzeu lui Banatului cu arh. Liana Roşiu de la Comisia zonală a monumentelor, despre activitatea Comisiei, despre felul
cum sînt receptate în teritoriu instrucţiunile date de
CNMASI privind în special zonele de protecţie, cum
este înţeleasă relaţia dintre un monument şi o clădire
nouă, sau cum sînt tratate, în continuare, unele monumente precum bisericile de lemn, conacele etc.
Tncepînd din anul acesta a fost preluată de către
DMASI, ca sediu al Comisiei zonale a monumentelor, o clădire din secolul al XVI 11-lea (str. Rodnei
nr. 8), aflată în rezervaţia de arhitectură Cetatea Timişoarei; păstrînd nealterate caracteristicile stilului baroc, edificiul necesită lucrări de amenajare ş· i punere
in valoare pentru a se crea spaţii de contact cu publicul,
de activitate propriu-zisă a Comisie i zonale {proiect:
Societatea PROD ID; execuţie Societatea I LI AN .)

Degradări
arhitectură

Dintre aspectele pozitive relatate, am reţinut blocarea
la timp a unor intervenţii greşit pornite şi sugerarea
altor soluţii la Biserica sîrbească (stil baroc, sec.
XVI 11) din Timişoara (cartier Fabric), precum şi intervenţii discutabile în nucleul istoric al Timişoarei, unde, de
fapt, s-ar pierde în mulţimea de intervenţii minore dar
nocive; însuşirea, la modul serios, de către Primă
rie, a obligaţiei de a avea şi acordul Comisiei monumentelor pentru orice fel de intervenţii în zonele de rezervaţii, deoarece ceea ce s-a făcut pînă acum s-a resimţit mai ales asupra zonei de protecţie. Neînţelegerea
importanţei acesteia s-a dov~dit în cazul bastionului Cetăţii, unde o clădire modernă din imediata lui vecinătate
ascunde calcane ale unor case de la începutul secolulu i
al XX-iea; în cazu I acesta, proiectantul şi beneficiarul
au ignorat etapele de consultare şi avizare care preced
execuţia oricăror lucrări la monumente, desigur şi d in
cauza slabei impuneri a instrucţiunilor privind intervenţi
ile în zone istorice, care vin să înlocuiască permanent
legea protejării monumentelor istorice.
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Fabrica d e bere din Timişoara . Ansamblu din sec. XV I 11 ,
degradări in incintă.

Conacul din Gad - jud. Tim i ş , prima jum. a sec XIX,
utilizat de fostul l .A .S.

Intervenţie agresivă in zona
tecţie a bastionului calaţii.

de pro-

-

Biserica de lemn (sec XVI I) din Homojdia cu înlocuirea

jud .

Timiş.

Ameninţată
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Deşi pînă acum atît arhitecţi i cit şi forurile admin i strative au înţeles importanţa protejării monumentelor individuale, în cazul ansamblurilor ş i rezervaţiilor există
prea puţină înţelegere şi informare, insensibi litate chiar
la necesitatea protejării ca atare a sitului urban valoros; nu e de mirare că faţade şi partere ale acestora
sînt modificate pentru amenajarea spaţiilor comerc iale.
Fără a mai insista asupra însemnătăţii protejăr i i siturilor istorice, precum şi a celor arheologice în context
am aminti o descoperire de ultimă oră a arheologilor
timişoreni în aşezarea de la Foieni (40 km de
Timişoara) , sit arheologic important priv i nd cultura ne olitică Petreşti; analogiile cu descoperirile d i n Thessal ia
- cultura Dimini, faza timpurie, conduc la ideea unui
posibil drum de penetrare a purtătorilor acestei culturi ,
care începe în zona Thessalie i şi se termină în Tran silvania, unde va înflori această cultură (civilizaţie) .
Tn ceea ce priveşte unele categorii de monumente
mult vitregite pînă acum, aflăm că se cunoaşte insuficient
starea lor reală de conservare, dacă au proprietari sau
pot fi preluate de virtuali investitori; dintre bisericile
de lemn, două prezintă probleme deosebite : biserica
sîrbească (sec . XVI 11) din satul Lucareţ şi cea din Homojdia (sec. XVIII), pentru care DMASI a finanţat proiectarea unor lucrăr i complexe de conservare , înlocuire
de elemente putrede, învelitori. Există pericolul unor
intervenţii operate de meşteri nespecializaţi, dacă nu
se exercită un control de specialitate fie de către proiectant, fie de către Comisie. Tn cazul bisericii de lemn

VIZITĂ

a fostei mănăstiri Cebza, proiectul de reparaţ ii avi zat
de DMASI nu a fost respectat, iar Comisia zonală a
monumentelor nu a fost anunţată în momentul începerii
lucrărilor, ceea ce s-a soldat cu tencuirea b i serici i cu
mortar.
Dintre priorităţi ş i urgenţe se semnalează necesitatea
intensificării lucrărilor la Prefectura Veche (1754, stil
baroc), un şantier ce ţine de 1O ani , iar acum se află
în situaţia în care vechiul executant l.C.R.A .L. suferind
reorganizări nu mai poate continua lucrările ; î n fine, se
ridică probleme de finanţare, de reactual i zare şi definitivare a soluţiei propriu-zise de restaurare a clăd i r ii
preconizate să devină Muzeu de artă, deoarece această
instituţ i e n- a avut sediu propriu din 1977, cînd a fost
evacuată din clădirea devenită de atunci casă de oaspeţi, şi a început să funcţ i oneze de abia din 1987 cu
expoziţii temporale în corpul restaurat al vech i i Prefecturi. De asemenea,intervenţii urgente necesită următoa
rele monumente avar iate de ultima serie de cutremure :
- conacul de la Ban loc, un complex din sec. al XVI 11 ,
cu modificări în secolul XIX, care prezintă prăbuşir i
ale părţii mediane, în prezent aliindu - se î n stud i u la
IPROTIM proiectul de consolidare .
- biserica barocă din satul Partoş, restaurată relat iv
recent, dar necesitînd reluarea lucrărilor pentru care
DMASI asigură finanţarea ;
- biserica ortodoxă sirbă (sec. XVI 11) şi zona centrală cuprinzind piaţa centrală şi turnul medieval
(sec . XI I - XIV) din Ciacova.

ELISABETA

AHCUŢ A-RUŞI

HARU

LA DMASI

Între 6-13 mai DMASI a prim it vizita d-lui Patrick
O'Keefe, expert în Divizia Patrimoniului Fizic al
UNESCO pentru aspectele juridice ale patrimoniului cultural. La întîlnire au participat membri CNMASI, membri ai Comisiei Arheologice, precum şi dl. E. Vasil i u
- ministru secretar de stat în Ministerul Cult)Jrii .
Vizita a avut drept scop analiza proiectului de Lege
a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, precum şi discuţii cu colectivul care se ocupă de elaborarea
Legii muzeelor şi colecţiilor, în scopul punerii în concordanţă a acestora cu prevederile convenţiilor inttirnaţionale în domeniu, la care România este parte.
Aprecierea generală privil'!'tf proiectul de Lege a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice este că
acesta a fost redactat la nivelu I legislaţiei internaţiona 
le. Pentru a sublinia importanţa protecţiei şi punerii în
valoare a monumentelor istorice, se recomandă introducerea în Constituţia României a unui articol privitor la
acestea.
Ca urmare a experienţei acumulate în jări cu tradiţie
în turism, în privinţa relaţiilor dintre acest tip de activitate şi monumentele istorice, dl. O'Keefe a recomandat introducerea în proiectul Legii monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice a unor prevederi stricte
privind controlul activităţii turistice în zona de protecţie
a monumentelor, în zonele istorice ale oraşelor , cu apli caţii speciale privind zonele de protecţie a monumentelor propuse să facă parte din lista patrimoniului mondial.
A fost recomandată, de asemenea, introducerea în
proiectul de lege a unor reglementări privind zborurile, transporturile grele şi periculoase în zona de protecţie a monumentelor istorice .
Ca reguli de procedură generală au fost făcute recomandări privind raportul între lege şi regulamentul
de aplicare a acesteia, rezolvarea conflictelor privind

bunurile imobile propuse pentru i ncludere în Lista monumentelor istorice.
într-un domen i u atît de nou pentru ţara noastră precum este arheologia submar i nă, au fost făcute o seri e
de recomandări privind regimu I descoperirilor de acest
tip .
Au mai fost luate în discuţie problema evaluăr ii clă
d irilor monument istoric, a preem i nenţei interesului pu blic asupra celui privat î n cazul monumentelor istorice,
a recompenselor pentru cei care lac descoperiri de monumente, precum şi a sancţiunilor aplicate celor care
produc daune monumentelor istorice .
Raporturile dintre Legea monumentelor, ansamblu ri lor şi siturilor istorice şi proiectul de Lege a cercetăr ii
arheologice au făcut de asemenea obiectul discuţi i lor ,
ins i stîndu-se asupra cuprinderii în cele două legi a pre vederilor acordului de la Malta, din luna ianuarie a acestui an.
Ultima zi a vizitei d-lui O'Keele a fost dedicată i ntilnirii cu membri ai Comisiei pentru invăfămînt şi cultură
a Adunării Deputaţilor. Tn cadrul întîlniri, dl. O ' Keefe
a subliniat importanţa promulgării cit mai rapide a Legii
monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, de
aceasta depinzî nd nu numai posibilitatea protejării şi
punerii î n valoare a acestora, ci şi i ncluderea î n li sta
patrimoniulu i mondial a unor monumente din România
(grupul de biserici cu pictură exterioară din Bucovina, mănăstirea Horezu , ansamblul de arhitectură de la
Biertan) .
Cu privire la varianta unui proiect de lege unică a
patrimoniulu i, dl. O'Keele a subl iniat faptul că acest
tip de lege este specific unor ţări subdezvoltate din
Africa ş i America Latină, leg i slaţ i a modernă avînd legi
specifice pentru cele două domenii atît de d istincte.
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