
Dupã anul 1989, procesul de restaurare a
monumentelor istorice s-a revitalizat în raport cu
perioada 1977-1989, când practic activitatea de
restaurare a fost ca ºi inexistentã. În pofida bugetelor
anuale precare, repartizate de administraþiile judeþene
ºi locale, firmele de restaurare ºi-au reconstituit
echipele de meºteri, de proiectanþi, de cercetãtori,
vitale pentru succesul restaurãrii monumentelor.

Arhitectul Cãlin Hoinãrescu, preºedintele Uniunii
Naþionale a Restauratorilor de Monumente Istorice din
România (UNRMI), ne-a declarat cã în ultimii ani,
volumul lucrãrilor a crescut considerabil datoritã
faptului cã România a reuºit sã acceseze fonduri
europene.

Procesul de restaurare este într-o continuã
dezvoltare ºi ameliorare. Meritul substanþial revine
f i r me l or ca r e s - a u or i e nta t s p r e r e s ta u r a r e a
monumentelor, majoritatea membre ale UNRMI, care
în pofida dificultãþilor materiale ºi a lipsei personalului
calificat, s-au constituit în adevãrate ºcoli la locul de
muncã pentru pregãtirea meºterilor, a personalului
tehnic, a proiectanþilor ºi a cercetãtorilor. În prezent
reprezintã temelia acestui proces, afirmã preºedintele
Uniunii.

Fondurile europene au accelerat
finalizarea lucrãrilor

Proiectele finanþate prin fondurile europene au o
susþinere materialã care permite finalizarea unor
lucrãri de restaurare de câteva milioane de euro, în 2 -
4 ani. Spre diferenþã, lucrãrile derulate cu finanþare din
bugetul central sau local se puteau întinde pe zeci de
ani.

Valoarea proiectelor depuse spre finanþare cu
fonduri europene a depãºit nivelul alocãrilor, aºa cum
este cazul axei 5.1 (n.r. destinatã restaurãrii ºi
valorificãrii durabile a patrimoniului cultural) a
Programului Operaþional Regional. Disponibilul de
proiecte ar putea totaliza o valoare dublã faþã de
alocarea acestei axe, apreciazã domnul arhitect
Hoinãrescu.

Pentru urmãtorul exerciþiu bugetar al Uniunii
Europene (2014-2020) au fost constituite colective
interdisciplinare ºi interinstituþionale cu implicarea
Ministerului Culturii ºi Patrimoniului Naþional,
Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului,

Ministerului Afacerilor Europene, cu participarea largã
a asociaþiilor profesionale ºi a societãþii civile, care vor
contura o viziune integratoare pentru demersurile
n e c e s a r e c o n s e r v ã r i i º i p u n e r i i î n v a l o a r e a
monumentelor istorice.

Douã - trei sute de ºantiere în execuþie

Pe teritoriul întregii þãri se deruleazã, în prezent, în di-
verse stadii de execuþie lucrãrile pe 200 - 300 ºantiere
care vizeazã monumente istorice. „Numãrul de
ºantiere este apreciabil dacã acestea s-ar finaliza într-
unul, doi ani, dar sunt situaþii în care lucrãrile dureaza
10 ani sau mai bine, datoritã insuficienþei fondurilor
repartizate anual pentru fiecare obiectiv”, subliniazã
preºedintele UNRMI.

În fapt, sunt finalizate cam 10 – 20 de ºantiere pe an,
ceea ce este foarte puþin având în vedere cã lista
monumentelor istorice cuprinde aproape 20.000 de
obiective. Problema se complicã ºi mai mult prin
faptul cã Lista Monumentelor Istorice include o grupã

20 Bursa Construcþiilor nr. 7 / 2012

Fondurile europene salveazã monumentele istorice de la ruinã
arh. Cãlin Hoinãrescu, preºedintele Uniunii Naþionale a Restauratorilor de Monumente
Istorice din România

Arhitectura

Arh. Cãlin Hoinãrescu, preºedintele Uniunii

Naþionale a Restauratorilor de Monumente
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Uniunea Naþionalã a Restauratorilor de Monumente
Istorice din România (UNRMI) este structura operaþionalã
interprofesionalã care asigurã executarea a peste 90 din
lucrãrile de restaurare din þarã. Agenþii economici ai
Uniunii au asigurat lucrãrile de proiectare, cercetare ºi
executare a Programului Naþional de Restaurare ºi au oferit
totodatã prin ºantierele lor, singura modalitate de
ºcolarizare ºi perfecþionare a mâinii de lucru în domeniul
restaurãrii.

În prezent, UNRMI este pe punctul de a deschide ºcoli
pentru ridicarea calificãrii personalului angrenat pe
ºantierele de restaurare în 8 locaþii din judeþele Prahova,
Iaºi, Maramureº, Ilfov etc. Totodatã, prin site-ul Uniunii
(www.uniunearestauratorilor.com) se pot accesa informaþii
privind monumentele restaurate.

Specialiºtii UNRMI sunt agrenaþi în structuri profesionale
la nivel european cum este Asociaþia Europeanã a
întreprinderilor de restaurare a patrimoniului arhitectural
(AEERPA), Consiliul European pentru sate si orase mici
(ECOVAST) etc.



de obiective, însã numãrul de edificii cu valori istorice
similare rãmase în afara Listei depãºeºte de câteva zeci
de ori numãrul clãdirilor clasate ca monumente
istorice. Toate aceste edificii de valoare ar trebui
tratate, chiar dacã în prezent sunt sau nu înregistrate
într-o evidenþã. „Încercãm sã abordãm ºi noþiunea de
peisaj cultural al identitãþii locale, a elementelor
caracteristice pentru habitatul orãºenesc ºi sãtesc,
noþiuni care se bazeazã pe întregul repertoriu de serii
de edificii purtãtoare a amprentelor stilistice care s-au
derulat ºi au lãsat semne pe teritoriul þãrii noastre.
Potenþialul acestui segment este uriaº, nu numai ca
oferte, ca disponibilitãþi de intervenþie, dar ºi ca
resursã fundamentalã a dezvoltãrii durabile locale”,
atrage atenþia domnul Cãlin Hoinãrescu.

Obiectivele de restaurat sunt foarte diferite ºi
necesarul de finanþare variazã foarte mult, de la
ansambluri care solicitã investiþii de zeci de milioane de
euro, cum este cazul marilor complexe rezidenþiale,
castele, ansambluri ale bisericilor fortificate din
Transilvania, mãnãstiri ºi zone istorice urbane, pânã la
construcþii care presupun o investiþie modestã, cum ar fi
bisericile din lemn sau micile locuinþe sãteºti, dar care
au aceeaºi valoare istoricã ca ºi marile ansambluri.

Autoritãþile locale se implicã în
proiecte de restaurare

În prezent sunt în desfãºurare lucrãri de restaurare la o
diversitate de obiective: ansamblul mausoleelor din
Moldova, cetãþile fortificate Vauban de la Alba Iulia, o
serie de edificii importante ºi cu funcþiuni majore,
precum muzeele din Craiova, Tulcea, o serie de
mãnãstiri de mare rezonanþã istoricã ºi culturalã cum
sunt mãnãstirile: Golia de la Iaºi, din Negoieºti - judeþul
Cãlãraºi, Sediul Direcþiei de Culturã ºi Patrimoniu
Cãlãraºi, Apostolache ºi Vãrbila - judeþul Prahova,
Mãxineni - judeþul Brãila. Mãnãstirea Mãxineni este un
exemplu care se remarcã datoritã conjugãrii eforturilor
financiare ale Ministerului Culturii ºi Patrimoniului cu
cele ale Consiliului Judeþului Brãila. De fapt, proiectele
finanþate cu fonduri europene invitã în bunã mãsurã
factorii locali ºi judeþeni la coparticipare financiarã,
lucru extrem de important.

Un alt fenomen important constã în orientarea
fondurilor europene cãtre clãdiri valoroase din mediul
rural, cum ar fi cunoscutul edificiu din judeþul Buzãu,
”Casa cu Blazoane” din satul Chiojd, inclus în grupul
lucrãrilor pentru care se va asigura finanþarea
începând cu acest an.

La acestea se adaugã câteva ansambluri importante
pentru patrimoniul nostru cultural, de exemplu:
Complexul Arheologic ºi Arhitectural de la Târguºorul
Vechi din Prahova, cu vestigii suprapuse pornind din
antichi tate º i s fârº ind în per ioada modernã,
continuarea intervenþiilor la ctitoria voievodului Matei
Basarab de la Mãxineni, judeþul Brãila ºi Ansamblul
Mãnãstirii Rãteºti, judeþul Buzãu, un mic muzeu al
satului pãstrat în zona muntoasã a acestui judeþ.

Existã judeþe care se implicã în mod constant în
sprijinirea activitãþii de restaurare. De exemplu, în
judeþul Prahova finanþarea lucrãrilor de restaurare are
o tradiþie îndelungatã. Monumente semnificative cum
ar fi ansamblurile muzeale, Casa Nicolae Iorga din
Vãlenii de Munte, Castelul Iulia Haºdeu din Câmpina,
Casa Hagi Prodan, Palatul Culturii, Muzeele de Istorie
ºi de Artã din Ploieºti, Casa Stere din Bucov, Conacul
Belu din Urlaþi. Toate aceste obiective au fost
restaurate ºi puse în valoare prin fonduri susþinute de
Consiliul Judeþean Prahova.

Autoritatea judeþeanã susþine ºi cota de cofinanþare
ºi sumele neeligibile pentru proiectele de restaurare
ale ansamblurilor fostelor mãnãstiri Apostolache ºi
Vãrbila, a Conacului Panã Filipescu din Filipeºtii de
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Hotelul Ciºmigiu îºi
redeschide porþile

Luna aceasta urmeazã sã fie finalizate

lucrãrile de restaurare la clãdirea

monument istoric Hotel Ciºmigiu. Imobilul

vechi de 100 de ani este situat pe Bd.

Regina Elisabeta din Bucureºti.

Intervenþiile au presupus consolidarea ºi

refacerea interioarelor, dar pãstrându-se

întocmai faþada clãdirii.

Ultimele finisaje interioare urmeazã sã fie

realizate pânã la finele lunii octombrie,

ne-a declarat Mauricio Mesa Gomez,

directorul general Hercesa România,

dezvoltatorul spaniol care a achiziþionat

clãdirea aflatã în paraginã ºi care ºi-a

asumat dificila sarcinã de restaurare a sa.

Imobilul este în prezent complet închiriat.

La parter vor fi amplasate o librãrie ºi o

berãrie. La mezanin ºi primul etaj s-a

instalat deja Institutul Cervantes, iar

urmãtoarele patru nivele vor gãzdui 60 de

camere de hotel. Astfel, se pãstreazã ºi

vechile funcþiuni ale clãdirii, nu doar

faþada.

Hotelul Ciºmigiu



Târg, a Muzeului Ceasului din Ploieºti, ºi are în plan sã
continue efortul de cofinanþare pentru restaurarea
Complexului Arheologic º i Arhitectural de la
Târguºorul Vechi.

Un exemplu similar îl oferã Consiliul Judeþului Brãila,
care este cofinanþator al lucrãrilor de restaurare a
bisericii ridicate de Matei Basarab în localitatea
Mãxineni, judeþul Brãila.

Consiliul Judeþean Iaºi sprijinã lucrãrile de finanþare
ºi cofinanþare la mãnãstirea Golia ºi la Palatul Culturii
din Iaºi.

Municipalitatea Alba Iulia a susþinut lucrãrile de
restaurare ºi cofinanþare la amenajarea fortificaþiei de
tip Vauban din centrul oraºului.

Consiliul Judeþean Tulcea a susþinut lucrãri de
cofinanþare pentru clãdirile - muzeu, restaurate ºi
finalizate de curând din fonduri europene.

Primãria Municipiului Craiova susþine lucrãri de
restaurare a clãdirii Muzeului de Artã.

Monumentele istorice pun în valoare
potenþialul turistic

Preºedintele UNRMI atrage atenþia cã proprietarii sau
i n v e s t i t o r i i c a r e a u î n v e d e r e a m e n a j a r e a ,
r e f u n c þ i o n a l i z a r e a º i p u n e r e a î n v a l o a r e a
monumentelor istorice trebuie sã urmeze prevederile
Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor
istorice. Textul legii menþioneazã destinaþiile care pot
fi plasate în spaþiile unui monument istoric. Trebuie sã
existe compatibilitate între caracterul ºi funcþiunea
originalã a monumentului ºi destinaþia pe care
urmeazã sã o asigure edificiul restaurat.

De asemenea, personalul care urmeazã sã lucreze
efectiv asupra monumentelor: proiectanþi, cercetãtori,
executanþi, restauratori, trebuie sã fie atestaþi pe
domeniul lor de activitate, conform prevederilor
legale.

Realizarea investiþiilor în restaurarea monumentelor
istorice se justificã prin faptul cã monumentele istorice
au o atractivitate sporitã pentru turiºti ºi serviciile
turistice (hoteluri, restaurante, manifestãri culturale)
comparativ cu edificiile noi.

„Este din ce în ce mai puternic curentul de opinie
care leagã activitatea economicã de restaurare,
refuncþionalizare ºi punere în valoare a monumentelor
istorice cu parametrii superiori ai dezvoltãrii locale
durabile”, explicã domnul Hoinãrescu.

Legea monumentelor istorice are în
continuare lacune

La momentul de faþã restauratorii se confruntã cu o
serie de dificultãþi, legate în primul rând de inexistenþa
unui cadru legislativ adecvat, complex ºi eficient
pentru acest domeniu. Legea monumentelor istorice
nu asigurã decât o structurã vagã ºi incompletã a
cerinþelor juridice ºi procedurale ale domeniului.
Aceasta include prevederi de ordin economic, norme
de finanþare, criterii de finanþare, reglementãri privind
mecanismele adecvate domeniului.

În acelaºi timp deºi Legea Monumentelor Istorice
stabileºte caracterul inalienabil ºi indistructibil al
monu mentel or , î n l egi s l a þ i e a u r ã ma s u nel e
reglementãri uitate de vreme care oferã portiþe pentru
demolarea lor, atrage atenþia preºedintele UNRMI.

Totodatã, reglementãrile privind documentaþia
tehnico-economicã, prevãzute în Hotãrârea de Guvern
28/2008, fixeazã cu rigurozitate cadrul conþinut al
documentaþiilor pentru obiective noi, dar sunt total
incompatibile cu domeniul restaurãrii monumentelor
istorice, atât în ceea ce priveºte fazele de proiectare,
cât ºi sistemul de finanþare.

Un alt element care se consti tuie ca factor
perturbator agresiv al activitãþii de restaurare decurge
dintr-o intenþie aparent bunã, aceea a asigurãrii
egalitãþii de ºanse a agenþilor economici care vor sã
lucreze în domeniul restaurãrii monumentelor. Astfel,
ajung sã câºtige licitaþii proiectanþi ºi constructori care
nu au fãcut în viaþa lor lucrãri pe monumente istorice.
Acest domeniu are nevoie de expertiza ºi practica
adecvatã activitãþilor de restaurare, care nu poate fi
probatã decât prin atestarea serioasã ºi cu migalã a
celor care vor sã intervinã pe monumente istorice,
argumenteazã domnul Hoinãrescu.
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