REVIZUIREA LISTEI INDICATIVE a României pentru înscrierea de situri în
Lista Patrimoniului Mondial UNESCO

LISTA INDICATIVĂ este un inventar de situri situate pe teritoriul fiecărei ţări Parte a
Convenţiei Patrimoniului Mondial, considerate ca fiind susceptibile de a fi înscrise în Lista
Patrimoniului Mondial – LPM UNESCO.
Propunerile de noi înscrieri în LPM nu sunt examinate decât dacă siturile respective
figurează deja în Lista Indicativă. Prin urmare fiecare stat trebuie să transmită Lista
Indicativă actualizată cu cel puţin un an înainte de orice propunere de înscriere în LPM.
De asemenea toate Statele semnatare ale Convenţiei sunt încurajate să revizuiască
propria Listă Indicativă cel puţin o dată la 10 ani.
Listele Indicative sunt un util instrument de planificare, ele furnizând informaţii despre
viitoarele propuneri de înscriere în LPM. Statele sunt încurajate să consulte analizele
privind LPM şi Listele Indicative, analize elaborate de organismele consultative - IUCN şi
ICOMOS, în vederea echilibrării şi a remedierii lacunelor din LPM. Aceste analize permit
comparaţii între temele, regiunile, grupările geoculturale şi regiunile biogeografice în
vederea identificării eventualelor situri susceptibile de a fi înscrise în LPM.
De asemenea este încurajată consultarea studiilor tematice specifice realizate de
organismele consultative, listele indicative ale altor ţări, rapoartele reuniunilor privind
armonizarea Listelor Indicative precum şi alte studii realizate de organizaţii şi persoane
calificate, toate acestea fiind disponibile în cadrul Strategiei Globale privind LPM (a se
vedea http://whc.unesco.org/en/globalstrategy/).
Fiecare Stat Parte este încurajat să armonizeze propria Listă Indicativă din punct de
vedere regional şi tematic. Armonizarea listelor indicative este procedeul prin care, cu
asistenţa organelor consultative, este evaluată respectiva listă indicativă pentru a face
bilanţul lacunelor şi pentru a descoperi temele comune. Rezultatul acestei armonizări
poate permite: obţinerea unei liste indicative echilibrate, adecvată scopurilor Convenţiei,
conţinând propuneri cu potenţial real de înscriere în LPM; cooperarea între grupuri de
State pentru pregătirea de nominalizări comune (transfrontaliere sau în serie – a se vedea
poziţia Frontierele Imperiului Roman).
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Este evidentă tendinţa din ultimii ani de a include în LPM noi categorii de patrimoniu
considerate subreprezentate (arhitectura secolului XX, patrimoniu industrial, peisaje
culturale ş.a.), poziţii transnaţionale precum şi situri din zone geografice subreprezentate,
oarecum în detrimentul categoriilor „clasice” de patrimoniu (oraşe istorice, catedrale
etc.) sau al zonelor geografice suprareprezentate în LPM (Europa). Listele Indicative ale
statelor semnatare pot fi consultate aici: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/.
LISTA INDICATIVĂ A ROMÂNIEI (http://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=ro) este
cea transmisă Centrului Patrimoniului Mondial în 1991. Ea a fost completată în 2004
(Sibiu), 2010 (Rimetea) şi 2016 (Roşia Montană) fără să fi fost însă revizuită pe fond în
ansamblul său. Având în vedere acest lucru și principiile generale prezentate mai sus
putem conclude că este imperios necesară revizuirea Listei Indicative a României. Un
astfel de demers trebuie să ia în considerare, conform Ghidului Operaţional pentru
implementarea Convenţiei Patrimoniului Mondial şi recomandărilor Centrului
Patrimoniului Mondial, următoarele:
- Revederea de ansamblu a poziţiilor incluse în LPM, în special la nivel regional. Aceasta va
permite identificarea lacunelor precum şi a temelor sau zonelor supra sau subreprezentate în LPM;
- Identificarea temelor şi apoi a siturilor din România care ar putea să contribuie la LPM,
conform criteriilor de înscriere în LPM şi studiilor tematice sau regionale menţionate;
- Consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, organismul ştiinţific cu atribuţii
legale în nominalizarea de situri culturale pentru LPM UNESCO şi implicit în revizuirea
Listei Indicative naţionale;
- Consultarea interdisciplinară cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor privind
nominalizările de situri naturale şi de situri mixte (culturale & naturale);
- Consultarea transfrontalieră internaţională (dacă este cazul);
- Consultarea cu administratorii sau proprietarii siturilor precum şi cu comunităţile locale
respective;
- Consultarea cu organismele consultative ale UNESCO (ICOMOS, IUCN, ICCROM);
- Realizarea documentării profesioniste a siturilor;
- Asigurarea gestiunii corecte a siturilor.
În sensul celor de mai sus şi în urma consultării cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor,
Ministerul Culturii, prin INP propune:
- Procedura şi calendarul de revizuire a Listei Indicative a României;
- Formularul tip pentru propunerile de includere în lista Indicativă.
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Anexăm atât criteriile de evaluare pentru demonstrarea valorii universale excepţionale a
proprietăţilor / siturilor propuse (în limba română) cât şi Ghidul Operaţional pentru
implementarea Convenţiei Patrimoniului Mondial în care acestea sunt cuprinse (versiunea
actualizată în limbile engleză şi franceză).

PROCEDURA ŞI CALENDARUL DE REVIZUIRE A LISTEI INDICATIVE
Etapa

Data/perioada

1.

Consultare publică privind procedura de revizuire a Listei
Indicative a României

24 mai – 5 iunie

2.

Publicarea rezultatelor consultării și a metodologiei de
revizuire a Listei Indicative

10 iunie

3.

Deschiderea sesiunii de propuneri pentru Lista Indicativă

15 iunie

4.

Depunerea propunerilor pentru Lista Indicativă

15 iunie - 15 august

5.

Clarificări suplimentare, completări, consultări privind
propunerile cu organisme, autorităţi şi autori implicaţi

15 iunie - 25 august
pe măsura analizei conţinutului
documentaţiilor depuse

6.

Revederea şi completarea de către INP şi Ministerul
Mediului Apelor şi Pădurilor a documentaţiei pentru toate
proprietăţile / siturile înscrise în actuala Listă Indicativă

15 iunie - 25 august

7.

Evaluarea tuturor propunerilor de către Comisia de evaluare
a propunerilor pentru Lista Indicativă, comisie formată din
specialişti interni şi internaţionali cu competenţe atât
pentru criteriile culturale cât şi pentru cele naturale

25 august - 15 septembrie

8.

Publicarea propunerilor pe site-ul INP

15 septembrie

9.

Înaintarea propunerilor însoţite de punctul de vederea al
Comisiei de evaluare către Ministerul Culturii, - Comisia
Naţională a Monumentelor Istorice (CNMI) şi Ministerul
Mediului Apelor şi Pădurilor

15 septembrie

10. Dezbaterea propunerilor şi luarea deciziilor ştiinţifice şi

15 septembrie - 15 noiembrie

administrative privind Lista Indicativă

11. Publicarea noii liste indicative şi înaintarea sa către WHCUNESCO
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15 noiembrie

