
12     Deveniţi  PROMOTORII PATRIMONIULUI 
 

 
 Solicitaţi înscrierea ca Promotor al patrimoniului : Contactaţi AIDC - 

Asociaţia Împreună pentru Dezvoltarea Comunităţii  
 Participaţi la activităţile Clubului Promotorilor Patrimoniului din localitatea 

dumneavoastră 
 Organizaţi evenimente şi activităţi în colaborare cu alte Cluburi ale 

Promotorilor Patrimoniului şi cu instituţii locale si internaţionale 
 Participaţi ca parteneri în acţiuni şi proiecte de revitalizare a patrimoniului 

comunităţilor locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectul Promotorii Patrimoniului Local a fost elaborat de  
Asociaţia Împreună pentru Dezvoltarea Comunităţii-AIDC şi implementat în 

colaborare cu partenerii din proiect. 
Proiectul este finanţat de Ambasada Franţei în România, prin Serviciul de 

Cooperare şi Acţiune Culturală în cadrul apelului Susţinerea proiectelor inovative 
din partea Organizaţiilor neguvernamentale din România, în domeniul 

urbanismului, patrimoniului şi al cadrului de desfăşurare a vieţii. 
 
 

Finanţatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul acestui material. 

 
 
 
 
 
                        
 

PROMOTORII  
PATRIMONIULUI  LOCAL 

Ghid  Practic 
 

 
 
 

Patrimoniul, este un dar al trecutului pentru viitor 
Patrimoniul reprezintă moştenirea pe care am primit-o din trecut, cu care 

trăim în prezent şi pe care o transmitem generaţiilor viitoare. 
Patrimoniul nostru cultural şi natural reprezintă identitatea noastră şi o 

sursă nepreţuită de inspiraţie pentru viaţă. 

Asociaţia Împreună pentru 
Dezvoltarea Comunităţii - AIDC 
 
 
Telefon/Fax:  0268-415033 
Telefon:   0727-833101 
 
E-mail:        asoidc@yahoo.com 
                   office@asoidc.ro 
 
Internet:      www.asoidc.ro 
Facebook:  AIDC Promotorii   
                   Patrimoniului 
 

Numele şi prenumele: 
______________________________ 
 
Localitatea: ____________________ 
 
Telefon:  ______________________ 
 
E-mail: _______________________ 
 
Propunere pentru  
Clubul Promotorilor: _____________ 
 
_____________________________ 
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Ideea proiectului: formarea unui corp de tineri promotori din liceele şi şcolile 
localităţilor cu cetăţi/biserici fortificate din zona Braşov, care sub îndrumarea unor 
experţi sălucreze ca inspectori/promotori voluntari pentru monitorizarea 
patrimoniului cultural şi istoric al localităţilor lor şi pentru revitalizarea 
patrimoniului prin acţiuni culturale şi comunitare. Tinerii formaţi ca promotori 
voluntari ai patrimoniului învaţă să aprecieze şi să protejeze patrimoniul 
localităţilor. Ei activează în cadrul Cluburilor Promotorilor Patrimoniului Local, 
organizând activităţi culturale, comunitare, educative şi turistice prin care se 
implică direct în revitalizarea comunităţilor lor.   

Un grup de 170 de elevi şi 44 de profesori din şcoli şi licee din 3 localităţi 
urbane (Braşov, Codlea, Râşnov) şi 6 localităţi rurale (Cristian, Hălchiu, Hărman, 
Prejmer, Satu Nou, Vulcan) au devenit promotori voluntari şi activează în 
cadrul Cluburilor Promotorilor Patrimoniului astfel:  
 au efectuat inventarul clădirilor şi siturilor de patrimoniu din localităţile lor.  
 au elaborat dosarul de patrimoniu al localităţii: Monitorizare pe teren a 

clădirilor/siturilor + Plan de reabilitare/revigorare a patrimoniului + Propuneri 
concrete de reutilizare a spaţiilor în contextul vieţii moderne 

 au participat la sesiuni de formare unde au învăţat de la experţi despre 
principiile conservării, reabilitării şi promovării patrimoniului localităţlor urbane 
şi rurale  

 au aflat despre bunele practici şi ideile inovatoare de la localiăţi din 
Franţa care au cetăţi şi/sau biserici fortificate 

 au elaborat panouri cu propuneri de revigorare a patrimoniului localităţilor lor 
şi le-au expus în expoziţii: Patrimoniu Trecut-Prezent-Viitor posibil, 
(Bastionul Ţesătorilor din Braşov, 26 mai-16 iunie 2012) şi Ziua 
Patrimoniului Cultural Regional (Piaţa Sfatului,  Braşov 1-5 august 2012) 

 au contribuit la elaborarea Ghidului Promotorilor Patrimoniului Local şi a 
tuturor materialelor educativ-promoţionale 
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Rezultate  
 170 elevi şi 44 profesori sunt promotori ai patrimoniului localităţilor lor   
 120 străzi monitorizate (71 străzi/3 situri în urban şi 49 străzi/5 situri în rural) 
 7 experţi în domeniul patrimoniului formatori pentru promotori  
 9 Cluburi ale Promotorilor Patrimoniului Local în 9 localităţi  
 Ghidul Promotorilor Patrimoniului Local disponibil pentru comunităţi 
 6 propuneri ale promotorilor trimise la Consiliile Locale  
 Noi parteneri atraşi în proiect: Fundaţia Mihai Eminescu Trust, Asociaţia 

Salvaţi Centrul Istoric al Braşovului, Asociaţia Corona, Exhibit Arhitectură  
 Noi activităţi prin programului naţional Şcoala Altfel: vizitele promotorilor la 

Turnurile de apărare ale Braşovului (Bastionul Ţesătorilor, Turnurile Artelor, 
Funarilor, Vânătorilor, Lemnarului şi Postăvarului), Muzeul Virtual din Turnul 
Postăvarilor, Casa Albastră - Sediul administrativ al Bisericii Evanghelice CA- 
Biserica Neagră, Poarta Ecaterina, Muzeul Civilizaţiei Urbane, Arhivele 
Naţionale (Turnul Fierarilor), Muzeul de Istorie Braşov. 

 Reprezentanţii AIDC şi promotorii patrimoniului au participat la activităţile 
altor organizaţii: Consultarea publică cu tema Patrimoniul rural încotro? 
organizată de Fundaţia Mihai Eminescu Trust la Viscri, Festivalul Fatzada 
2012 organizat de Depoul de Artă Urbană la Braşov, Expoziţia Ziua 
Patrimoniului Cultural Regional organizată de Fundaţia Forum Arte şi 
Biserica Neagră la Braşov.  

 Câţiva dintre promotorii patrimoniului din Braşov  au participat la Forum 
Patrimonio Joven  - Forumul mondial al Tineretului pentru Patrimoniu,  
organizat de Spania la iunie 2012 
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Cluburi create: 
 
 Braşov 
 Codlea 
 Râşnov 
 Prejmer   
 Cristian  
 Hălchiu 
 Satu Nou 
 Hărman  
 Vulcan 

Parteneri 
9 Autorităţi locale : Braşov, Codlea, Râşnov, 
Cristian, Hălchiu, Hărman, Satu Nou, Prejmer şi 
Vulcan. 
6 Licee : Liceul de Artă Matthis Teutsch şi 
Colegiul National Unirea Braşov, Colegiul Tehnic 
S. Mehedinţi Codlea, Liceul Teoretic Codlea, 
Grupul Şcolar Industrial Râşnov, Colegiul pentru 
Agricultură şi Industrie Alimentară Ţara Bârsei 
Prejmer  
5 Şcoli generale din comunele:Cristian, Hălchiu, 
Hărman,  Satu Nou, şi Vulcan 
Alianţa Franceză  Braşov 
Biserica Evangelică CA – Biserica Neagră 
Fundaţia Mihai Eminescu Trust 
Ordinul Arhitecţilor din România 
Depoul de Artă Urbană  (DAU) 
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Comunitatea urbană este frumoasă datorită patrimoniului construit, mediului 
natural, arhitecturii şi elementelor de artă din spaţiul public şi facilităţilor urbane. 
Comunitatea urbană este aglomerată, eterogenă şi efervescentă. 
Oraşul care tinde să se extindă, să se tehnicizeze şi să menţină standardele de 
confort cu sacrificarea spaţiilor naturale, a spaţiului public, a patrimoniului de 
arhitecrură,  cultural  şi natural îşi pierde identitatea, frumuseţea şi atractivitatea.  
Frumuseţea şi unicitatea localităţilor urbane poate fi realizată prin controlul 
creşterii localităţii şi aplicarea principiilor de conservare şi energizare a 
patrimoniului local prin utilizarea lui pentru activităţi curente ale comunităţii.   
Kitsch-ul este un fenomen de agresiune culturală, care ameninţă aspectul 
plăcut, natural al localităţilor. Cetăţenii pot reclama elementele care urâţesc 
ansamblul domeniului public iar funcţionarii primăriilor pot interveni eficient pentru 
rezolvarea acestor situaţii, obligând proprietarii să remedieze starea clădirilor.  
 
Mediul public urban 
 Trotuarele trebuie să fie suficient de late pentru a permite accesul 

cărucioarelor pentru copii sau pentru persoanele cu dizabilităţi 
 Pavajul în zonele istorice ar trebui renovat conform datelor istorice, reparat şi 

întreţinut în toate anotimpurile 
 În zonele istorice şi/sau de protecţie de arhitectură domeniile pietonale ar 

trebui extinse, iar circulaţia rutieră reorganizată 
 Ar trebui desfiinţate parcările din zonele pietonale; o zonă pietonală  invadată 

de maşini devine neinteresantă pentru vizitatori, turişti, localnici 
 Faţadele clădirilor din zonele istorice ar trebui să fie renovate in mod unitar 

pentru a păstra aspectul original  
 Elementele de reclamă şi 

publicitate afectează dramatic 
aspectul străzilor istorice: ele ar 
trebui să fie de dimensiuni 
reduse şi în armonie cu 
arhitectura străzii 

 Decoraţiunile florale şi 
mobilierul urban de calitate 
amplasat în spaţiile publice 
măreşte interesul şi circulaţia 
populaţiei 

 Spaţiile de parcare pot fi 
amenajate în mod compact la limitele zonelor de protecţie de arhitectură 

 În zonele de patrimoniu trebuie asigurate facilităţile pentru circulaţia 
bicicletelor care este silenţioasă şi nepoluantă 
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Râşnov:  Cablurile împânzesc cerul localităţii 
Cablurile de comunicaţii sufocă peisajul urban al  
localităţii. E greu de fotografiat Cetatea Râşnovului fără 
a prinde cablurile în imagine!   
Cablurile ar trebui să fie îngropate, conform prevederilor 
Directivelor europene şi hotărârii Consiliului Local.  
Instalarea unui sistem unitar, cu design istoric de 
semnalizare a denumirilor străzilor şi de orientare a 
turiştilor prin localitate ar creşte atractivitatea oraşului. 
 
Braşov: Maşinile ocupă spaţiul pietonal 

Piaţa George Enescu ar putea să reînvie şi să 
devină interesantă pentru vizitatori dacă s-ar 
interzice parcarea maşinilor şi ar redeveni o 
piaţetă pietonală: ar trebui reparat pavajul, 
instalate băncile şi mica fântână arteziană care a 
existat în centrul pieţei, amenajate terasele 
cafenelelor din zonă, reabilitate faţadele tuturor 
clădirilor şi amplasate coşuri stradale cu flori. 
Piaţa ar deveni vizibilă prin gangul de trecere din 
Piaţa Sfatului  
 

Braşov: Locuri părăsite în centrul oraşului 
Curtea Bibliotecii Judeţene Braşov reprezintă un 
spaţiu cu mare potenţial ca  zonă de recreere. În 
acest spaţiu, unde se păstrează stâlpii originali de 
iluminat public de la începutul secolului, s-ar putea 
prelungi funcţiunea de bibliotecă în aer liber,  prin 
instalarea mobilierului urban dotat cu instalaţii pentru 
ascultarea audio-cărţilor.  
 
 
Codlea: Locuri fără evenimente 

Piaţa de lăngă Cetatea Fortificată este un loc 
de întâlnire a cetăţenilor. Piaţa este pavată şi 
are strictul necesar de mobiler urban. 
Organizarea unor evenimente săptămânale  în 
piaţă ar face acest spaţiu mai atractiv pentru 
populaţia de toate vârstele. 
Proprietarii/utilizatorii  clădirilor de pe latura 
pieţei ar trebui să îmbunătăţească aspectul 
faţadelor: zugravit cu culori pastelate, design 
istoric pentru numele firmelor, ghivece cu flori 
suspendate şi alte aranjemente de plante şi 
curăţenia pe domeniul public din faţa clădirilor.  
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Râşnov  Ce facem cu strada Florilor ? 
Cetăţenii şi aleşii locali vor fi invitaţi să decidă dacă : 
1. strada Florilor îşi va păstra 

numele  
       (vor fi instalate ghivece        
        suspendate cu flori pe faţade şi                     
        jardiniere pe trotuare) sau  
2. Strada îşi va schimba numele în 

strada Porţilor (în acest caz vor 
fi recondiţionate porţile clădirilor 
istorice de pe stradă, în cadrul 
unui atelier demonstrativ 
coordonat de un expert în recondiţionarea obiectelor de patrimoniu) 

 
Satu Nou  Atelier de lucru pentru toate generaţiile pe strada Laterală 

 
Promotorii patrimoniului propun  
amenajarea Clubului Promotorilor 
Patrimoniului  în clădirea Punctului 
primarial din comuna Satu Nou ca 
Atelier de lucru pentru toate 
generaţiile : copiii vor realiza 
expoziţii de desene, miniaturi în 
argilă ale faţadelor de clădiri, tinerii 

vor organiza audiţii muzicale şi cluburi de discuţii, vârstnicii vor participa alături de tineri la 
Albumul de Fotografii al Comunităţii  
 
Hălchiu  Muzeu Virtual Interactiv pe strada Bisericii 
Promotorii patrimoniului propun renovarea 
clădirii Muzeului de istorie din Hălchiu 
(repararea faţadei, amenajarea spaţiilor 
interioare şi a curţii, dotarea cu echipament 
pentru muzeu virtual), utilizarea curţii ca spaţiu  
expoziţional şi 
organizarea unor 
activităţi săptămânale la 
care să participe 
întreaga comunitate : 
seara pensionarilor, 
seara tineretului, seara 
gospodinelor, zilele 
comunei etc. 
 
 

                  PROPUNERILE PROMOTORILOR           7 
 
Codlea  Spaţiu de expoziţii în aer liber în Pasajul Secerii  
Promotorii patrimoniului propun : 
Amenajarea străzii ca expoziţie permanentă 
în spaţiul public : se vor amenaja faţadele 
aferente pasajului, se va reabilita pavajul şi 
vor si instalate echipamente pentru 
suspendarea/fixarea exponatelor. Exemple 
de expoziţii : panouri cu Grafiti, Afişe, 
Desene ale copiilor cu ocazia unor 
evenimente/sărbători, obiecte  care spun 
poveşti (machete, desene, fotografii, 
bibeloruri) etc. 

 
Vulcan  Ce facem cu clădirea vechii şcoli ? 

 
Cetăţenii şi aleşii locali vor fi invitaţi să 
decidă cum ar putea fi salvată şi reabilitată 
clădirea fostei şcoli germane din localitate. 
Promotorii patrimoniului propun organizarea 
unui concurs de idei, a unei expoziţii de 
prezentare a ideilor amplasată  în jurul 
clădirii,  organizarea unei consultări publice 
privind posibilele funcţiuni ale clădirii şi 
costituirea unui Comitet de iniţiativă pentru 
revitalizarea comunităţii    
 
 

Cristian  Forumul cetăţenilor în piaţa publică 
 
Promotorii patrimoniului propun amenajarea 
pieţei de lângă Biserica Fortificată ca spaţiu 
pentru evenimente comunitare săptămânale. 
Se propune instalarea mobilierului urban 
uşor, temporar pentru acţiuni diverse : masa 
rotundă pentru dezbateri publice, scena 
pentru evenimente culturale, set de 
echipamente mecanice pentru fitness, 
suporturi portabile pentru exponate expoziţii 
în aer liber 
Crizbav, Holbav şi Sânpetru  sunt localităţi în 

care propunem înfiinţarea Cluburilor 
Promotorilor patrimoniului 
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Locuirea în rural 
Clădirile istorice, fie că sunt declarate monumente istorice sa nu, aparţin din 
punct de vedere cultural patrimoniul întregii comunităţi. Chiar dacă clădirile şi 
terenurile aparţin proprietarilor privaţi, valoarea istorică, frumuseţea arhitecturală 
şi cea a peisajului natural definesc aceste proprietăţi ca bun al întregii comunităţi, 
de interes public.   Comunităţile mici rurale din jurul Braşovului au o dezvoltare 
spaţială  şi o arhitectură care îmbină elemente tradiţionale româneşti, săseşti şi 
maghiare şi majoritatea au cetăţi şi/sau biserici fortificate săseşti aflate în stadii 
diferite de conservare.  
Comunitatea rurală este frumoasă datorită peisajului,  caselor tradiţionale, 
străzilor şi locurilor care devin publice prin voinţa localnicilor. Comunitatea rurală 
este prietenoasă, compactă şi sigură. Satul care tinde spre aparenţa de oraş îşi 
pierde identitatea, frumuseţea şi atractivitatea.  
Frumuseţea şi unicitatea localităţilor rurale poate fi menţinută asigurându-se şi 
confortul de locuire conform standardelor moderne, dacă se respectă câteva 
principii de construire şi de protejare a mediului. 
 
Cum reparăm casa?  
 Acoperişul va fi acoperit cu ţiglă şi va păstra formele tradiţionale 
 Pe faţadă se păstrează ferestrele, uşile, porţile cu forma lor caracteristică, iar 

decoraţiile se păstrează şi se repară cu şablonul, în tencuială 
 Faţada se zugrăveşte cu culori de apă cu pigmenţi naturali, respectând 

culorile tradiţionale 
 Tâmplăria veche de la ferestre se conservă şi se repară pe cât este posibil; 

vechile tâmplării duble, dacă sunt în stare bună, izolează foarte bine.  La 
reparaţie, chitul poate fi înlocuit cu silicon  pentru a fixa baghetele pentru foile 
de geam; dacă cercevelele sunt suficient de largi, se poate insera geam 
dublu vidat, de tip termopan, pe structura veche 

 Se păstrează obloanele la ferestre pentru că sunt utile şi funcţionale 
(protejează interiorul de razele soarelui) 

 Porţile vechi pot fi reparate, înlocuite cu altele identice, iar dacă poarta veche 
s-a pierdut, se înlocuieşte cu o poartă după un model existent în zonă 

 Planşeele de lemn se conservă dacă e posibil în forma originară, cu 
consolidare, înlocuind elementele deteriorate 

 Se poate construi verandă din lemn în faţa intrării, închisă cu geam, urmând 
formele caracteristice din sat/comună 

 Este utilă termoizolarea podului cu materiale care ,,respiră” (vată minerală) 
 Zidăria şi bolţile pivniţelor se repară folosind cărămidă, piatră sau zidărie 

mixtă 
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Cum construim o casă nouă? 
 Construcţiile noi trebuie să respecte regimul de înălţime, aliniamentul la 

stradă, forma şi materialele de construcţie ale clădirilor vecine existente.Casa 
va face parte dintr-un ansamblu şi trebuie să fie în armonie cu celelate case. 

 Se pot instala panouri solare în planul acoperişului în fâşii, fără să formeze 
o suprafaţă continuă, sau pe structură de lemn ridicată de la sol (peste garaj)   

 Faţada: se poate termoizola cu polistiren, se zugrăveşte cu culori de apă, NU 
în culori stridente, FĂRĂ vopsele cu silicon sau teflon, lacuri care dau 
impresia de lucios, NU se pot construi balcoane care modifică faţada 

 Soclurile casei vor păstra vizibilă zidăria sau pot fi tencuite; rosturile dintre 
pietre rămân în culoarea mortarului, NU se finisează cu vopsea neagră, Nu 
se îmbracă cu gresie, placaj de cărămidă, de piatră, lemn sau alte materiale 

 Uşile şi porţile de acces în casă ar trebui să fie din lemn, după modelul 
celor din zonă; NU se instalează uşi din metal, lemn stratificat, PVC 

 Gardurile de împrejmuire ar trebui să fie din lemn sau metal; NU se 
construiesc garduri din prefabricate, tablă, maperial plastic, plăci de lemn 
aglomerat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadrul natural în rural  
 Cursurile de apă din localităţi ar trebui amenajate pentru siguranţa sanitară şi 

ca zone de recreere şi agrement 
 Amenajarea zonelor naturale de la marginea comunei se poate face prin 

păstrarea arborilor bătrâni scorburoşi din păduri, plantarea arborilor nativi, 
tufărişuri de pajişte, coridoare de verdeaţă, întreţinerea bălţilor temporare 

 Amenajarea traseelor pentru biciclete şi evitarea motocicletelor, ATV-urilor şi 
altor vehicule tip offroad, care deteriorează terenurile şi produc mult zgomot   

 Menţinerea unor zone naturale numai pentru peisaj şi recreere; spaţiile 
naturale trebuie întreţinute, NU umplute cu construcţii sau modificate prin 
lucrări agricole sau plantări cu plante invazive 
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»Ceea ce se întâmplă cu monumentele istorice este o adevărată tragedie. Unele 
se dărâmă, altele sunt lăsate intenţionat să se degradeze, în speranţa că vor fi 
demolate, iar în locul lor vor apărea construcţii noi, care să genereze profit » 
 
Support juridic Legea nr. 422/2001 privind protecţia monumentelor istorice  
Art. 4. Monumentele istorice aflate în proprietatea publică a statului sau a 
primăriilor localităţilor sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile; aceste 
monumente istorice pot fi date în administrare instituţiilor publice, pot fi 
concesionate, date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică sau 
închiriate, cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor sau Direcţiilor Judeţene de 
Cultură.  (2) 
Monumentele istorice aparţinând proprietarilor privaţi şi domeniului privat al 
statului pot fi vândute, închiriate, concesionate. (3) 
 
Clădirile monument istoric pot genera profit ! 
Clădirile monument istoric fac parte din patrimoniul localităţii şi trebuie să 
găzduiască viaţa comunităţilor locale. Iată câteva posibilităţi de generare a 
veniturilor: 
Spaţii pentru evenimente publice  (închiriere) 

 Spaţii pentru activităţi culturale, sociale, educative (închiriere, taxe 
participare, donaţii) 

 Muzee, colecţii, case memoriale (tarif de vizitare, donaţii) 
 Spaţii pentru conferinţe, seminarii, (închiriere, taxe participare, 

sponsorizări) 
 Spaţii pentru expoziţii, ateliere de lucru, ateliere demonstrative 

(închiriere, taxă de participare) 
 Şcoli, Centre Comunitare Multifuncţionale, Centre de zi pentru Persoane 

Vârstnice, Centre maternale (contribuţii, abonamente, închiriere) 
 
Clădirile monument istoric trebuie reparate, reabilitate şi întreţinute 
Proprietarii clădirilor cu statut de monument istoric sau aflate în zona de protecţie 
a monumentelor istorice au Drepturi şi obligaţii (stabilite prin Legea nr. 422/2001 
privind protejarea monumentelor istorice, Titlul 4, Capitolul 1) 
 
Obligaţii 
Proprietarul clădirii monument istoric trebuie să asigure paza, întreţinerea, 
conservarea, consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare prin mijloace 
adecvate a monumentelor istorice Art. 6 (1) 
Dacă un monument istoric nu are proprietar cunoscut, primăria localităţii în care 
se află imobilul trebuie să asigure paza, întreţinerea, conservarea, consolidarea, 
restaurarea şi punerea în valoare a monumentului istoric. Art. 6. (2) 
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Facilităţi pentru proprietarii clădirilor monument istoric 
Proprietarii persoane fizice sau juridice pot primi în mod GRATUIT consultanţă 
de specialitate pentru protejarea monumentelor istorice aflate în proprietate 
privată de la Direcţia Judeţeană de Cultură şi de la primăria localităţii  
Sprijinul financiar, acoperă parţial sau total costurile studiilor şi documentaţiilor 
tehnice şi ale lucrărilor de intervenţie asupra monumentelor istorice 
Consiliile locale pot acoperi integral/parţial costul lucrărilor de intervenţie asupra 
monumentelor istorice din grupa B şi pot cofinanţa în mod individual costul 
lucrărilor de protejare a monumentelor istorice din grupa A  
Proprietarii imobilelor monumente istorice NU plătesc impozit pe clădiri şi 
impozit pe teren pe suprafaţa ocupată la sol de clădiri, cu excepţia spaţiilor în 
care se desfăşoară activităţi economice sau comerciale şi beneficiază de NU 
plătesc taxele de autorizare pentru lucrările de intervenţie executate 
Persoanele care dobândesc prin moştenire un imobil monument istoric sunt NU 
plătesc taxele de timbru, dacă imobilul este utilizat ca locuinţă sau pentru 
activităţi necomerciale şi dacă se angajează în scris la Direcţia Judeţeană de 
Cultură să execute în termen de 12 luni lucrările de restaurare şi consolidare 
stabilite prin documentaţie tehnică aprobată şi avizată.  
 
Poliţistul de patrimoniu 
Începând cu anul 2006 în cadrul Inspectoratelor Judeţene de Poliţie au fost 
înfiinţate Serviciile de Protejare a Patrimoniului Cultural. Poliţiştii de patrimoniu 
supraveghează aplicarea şi respectarea legislaţiei privind protecţia şi 
conservarea monumentelor istorice, culturale de patrimoniu atât de către 
proprietarii imobilelor, cât şi de instituţiile publice locale.  
 
Legislaţia privind monumentele istorice  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 
Ordin  2682/2003  Norme metodologice de clasare şi evidenţa a  
                              monumentelor istorice 
Ordin  2684/2003 -Obligaţia privind folosinţa monumentelor istorice 
Legea 26/2008   Protejarea patrimoniului cultural imaterial  
Legea 6/2008     Regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial  
Legea 153/2011 privind creşterea calităţii arhitectural ambientale a clădirilor 
                          (faţadele) 
Legile 182/2000, 488/2006 şi  97/2010 Protejarea patrimoniului cultural  
                           naţional mobil  
Legea 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale 
                            a clădirilor (faţadele) 


