Lista Indicativă a României:
Propuneri privind procedura, formularul și calendarul de revizuire a Listei Indicative a României:
Rezultatul consultării publice desfășurate între 25 mai și 5 iunie a.c. - Tabel comparativ
nr.
crt.
1.

Observație / propunere

Text INP inițial

Text modificat în urma propunerilor

Observații

7. Evaluarea tuturor propunerilor pentru Lista
Indicativă de către Comisia de evaluare,
comisie formată din specialiști interni și
internaționali cu competențe atât pentru
criteriile culturale cât și pentru cele naturale.
Comisia de evaluare va fi numită prin ordin al
Ministrului Culturii, la propunerea Institutului
Național al Patrimoniului.
-

Observație preluată – mențiunea este evident
necesară.

Dr. arh. Hanna Derer
specialist MC, președinte CNMI
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București
Cine, când și pe baza cărei metode numește
7. Evaluarea tuturor propunerilor pentru Lista
Comisia menționată la punctul 7 din procedura
Indicativă de către Comisia de evaluare,
și calendarul de revizuire?
comisie formată din specialiști interni și
internaționali cu competențe atât pentru
criteriile culturale cât și pentru cele naturale.

La cine se referă „Dezbaterea propunerilor și
luarea deciziilor științifice și administrative
privind Lista Indicativă” menționate la punctul
10 din procedura și calendarul de revizuire?
Se va face o consultare publică cu privire la
această propunere?

-

Este vorba de Ministerul Culturii prin CNMI și
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
menționate la punctul anterior ca fiind
organismele cărora li se înaintează propunerile.
INP a publicat propunerea, în consultare
publică, pe site-ul propriu în data de 25 mai,
observațiile și propunerile primite fiind incluse
în acest tabel sintetic.
Propunerea amendată după aprobarea de
către CNMI va fi de asemenea publicată pe
site-ul Ministerului Culturii unde se va afla în
consultare publică timp de cel puțin 10 zile,
urmând ca ulterior să fie din nou amendată
(dacă este cazul) și apoi aprobată prin Ordin al
Ministrului Culturii, publicat în Monitorul
Oficial al României.

2.

Dr. Felix MARCU
președinte al Comisiei Naționale Limes
Muzeul Naţional de istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Propune introducerea în formular a sintagmei
ansamblu de situri cu referire la sistemul de
graniță roman (limes) compus din sute de
monumente/situri (deși în LMI ar trebui să
apară și cu o codificare comună). Face parte
dintr-o „transnational and transboundary
serial nomination” ca extindere a unui sit deja
înscris în LPM.
De inclus în formular și „/ situri transnaționale”
(transnational serial sites), care, după
recomandările UNESCO, trebuie tratate ca un
singur sit.

3.

Se va introduce formula plural - situri

Propunere preluată

-

Se va introduce în formular rubrica Tipul
propunerii, care acoperă atât situația
semnalată cât și altele posibile (poziție
culturală, naturală sau mixtă, individuală,
serială, transnațională, transfrontalieră,
extindere)

Propunere preluată

-

Se va introduce formula plural - situri

Propunere preluată

Se va introduce în formular rubrica Tipul
propunerii, care acoperă atât situația semnalată
cât și altele posibile ( poziție culturală, naturală
sau mixtă, individuală, serială, transnațională,
transfrontalieră, extindere)

Propunere preluată

-

INP s-a adresat în scris, pentru acest proces de
consultare, tuturor Direcțiilor pentru Cultură
Județene și a Municipiului București,
considerând importantă consultarea cu
acestea. Consultarea va exista în continuare pe
acest subiect, indiferent de persoana/instituția
care va face propunerea.

Dr. Ovidiu ȚENTEA
președinte CNA, membru CNMI
Muzeul Național de Istorie a României, București
[Se va descrie proprietatea/situl
propus/ansamblul de situri pentru înscriere din
punct de vedere al alcătuirii, al caracteristicilor
relevante, al evoluției istorice, al contextului
etc.]
După Justificarea valorii universale excepționale,
se poate introduce o rubrică cu caracter
opțional - Apartenența la proiecte
transfrontaliere incluse in listele UNESCO. Cazul
nostru este The Frontiers of the Roman Empire

4.

Dr. Ioan Marchiș, Director executiv
ist. dr. Aura Pintea, ing. Gabriela Lipoveanu
DJC Maramureș
Sprijinirea propunerilor venite din partea DJC,
instituția cea mai în măsură să aprecieze la
nivel județean oportunitatea și legalitatea
introducerii de noi obiective.

-

5.

Ana Hărăpescu, Director
arh. Marcian Roman, Consilier superior, arhg. Radu Viorel, Inspector superior
DJC Brăila
Apreciază că perioada propusă pentru revizuire
este foarte scurtă.

Consideră că etapele de depunere a
propunerilor, clarificările suplimentare și
revizuirea pozițiilor existente de către INP (
punctele 4-6 din procedura și calendarul de
revizuire) ca preferabil a fi desfășurate
consecutiv și nu simultan.

6.

-

INP este de acord că ar fi fost de preferat o
perioadă mai lungă de revizuire. Considerăm
însă pe de-o parte calendarul propus fezabil și,
pe de altă parte, revizuirea necesar a fi făcută
în cel mai scurt timp, dat fiind că
neîndeplinirea acestei obligații de către
România grevează perceperea eforturilor
naționale în domeniul patrimoniului Mondial și,
implicit, și atitudinea UNESCO față de noi
dosare de nominalizare ale României.
Suprapunerile sunt doar aparente în calendar,
etapele parcurgându-se evident consecutiv
pentru fiecare sit în parte, pe măsură ce dosarele
sunt depuse. Acest sistem câștigă timp pentru
clarificări și completări iar revizuirea pozițiilor
existente de către INP se poate realiza indiferent
de calendarul noilor propuneri.

-

-

-

-

Se va opera modificarea/completarea în lista
indicativă.

-

-

-

-

-

Dr. Magdalena Tiță, Director
DJC Constanța
Se semnalează necesitatea rectificării denumirii
din actuala listă indicativă pentru situl de la
Basarabi, care din punct de vedere administrativ
aparține de orașul Murfatlar din 2007.

7.

-

Prof. dr. Florin Epure
DJC Vâlcea

8.

Acord privind proiectul propus spre
consultare
Dr. Bartok Botond, Director executiv;

Ing. Józsa Márta, Specialist monumente istorice,
DJC Covasna

Acord privind proiectul propus spre
consultare

-

NOTĂ: alte propuneri cuprinse în adresele primite – referitoare la diseminarea informației privind Lista Indicativă, la monitorizarea monumentelor înscrise în Lista
Patrimoniului Mondial sau la propuneri concrete de înscriere în Lista Indicativă – au fost recepționate și vor fi avute în vedere de către INP.
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