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PREAMBUL 

 

 Dezvoltarea acestui material s-a realizat deopotrivă în jurul conceptului foarte specific de 

peisaj cultural, cât și a celui mai larg de peisaj. Analiza s-a bazat pe modul în care sunt definite, 

înțelese și utilizate în prezent aceste concepte la nivel internațional.  

Studiul cadrului legislativ s-a concentrat asupra domeniilor care au deja sau ar putea să 

aibă impact asupra peisajelor de orice fel. De asemenea, privirea critică a reglementărilor care 

grevează asupra acestui concept s-a realizat prin prisma caracterului operațional al actelor 

normative și, respectiv, prin cea a efectelor juridice și practice ale acestora. Evaluarea 

contextului național s-a concentrat și asupra unui studiu de caz referitor la dezvoltarea unei 

documentații dedicate pentru gestionarea peisajelor. În acest sens, a fost prezentat și analizat 

Atlasul de peisaje pentru zona transfrontalieră România-Bulgaria. Nu în ultimul rând, cercetarea 

s-a concentrat asupra capacității cadrului profesional și instituțional de a face față introducerii 

unor reglementări specifice dedicate peisajului cultural.  

 Cea de-a doua parte a materialului a vizat expunerea modului în care este abordat peisajul 

cultural în diverse țări care au o tradiție îndelungată în inventarierea, evaluarea, protejarea și 

conservarea peisajelor culturale. Prezentul material nu și-a propus să redea o imagine exhaustivă 

a acestor ipostaze, concentrându-se mai degrabă pe asupra abordării generale a acestei 

problematici extrem de complexe. Astfel, în această secțiune sunt descrise principiile de 

funcționare și instrumentele care fac posibilă protejarea peisajelor culturale în alte țări din 

Europa. 
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I. ANALIZA CADRULUI LEGISLATIV NAȚIONAL  

 

1.1 Context-cadru: Convenția pentru Patrimoniul Mondial 

 

În 1992, Convenția pentru Patrimoniul Mondial1 (WHC - World Heritage Convention) a 

devenit primul instrument internațional legal care a recunoscut și a prevăzut protejarea peisajelor 

culturale. Astfel, în sesiunea a XVI-a, Comisia Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, 

Știință și Cultură (UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

a adoptat liniile directoare operaționale pentru includerea peisajelor culturale în Lista 

Patrimoniului Mondial UNESCO. În cadrul ”Ghidului operațional pentru punerea în aplicare a 

Convenției privind patrimoniul mondial” peisajele culturale sunt definite ca ”bunuri culturale”2 

reprezentând ”lucrări combinate ale naturii și ale omului” așa cum sunt ele desemnate în 

Articolul 1 al Convenției, care sunt ”ilustrative pentru evoluția societății umane și a 

așezărilor de-a lungul timpului, sub influența constrângerilor fizice și / sau oportunităților 

oferite de mediul înconjurător natural și ale forțelor sociale, economice și culturale 

succesive, atât interne cât și externe”.  

 
 

*** Text original*** 

Cultural landscapes3 

Cultural landscapes are cultural properties and represent the "combined works of nature and of man" designated in 

Article 1 of the Convention. They are illustrative of the evolution of human society and settlement over time, under 

the influence of the physical constraints and/or opportunities presented by their natural environment and of 

successive social, economic and cultural forces, both external and internal. 
 

 

Ca parte a patrimoniului cultural, trebuie subliniat aici faptul că peisajele culturale, 

indiferent de felul lor, sunt asociate în mod expres categoriei ”situri” (vezi Tabelul 1.1).  

 

                                                 
1 Intrată în vigoare în România prin Decretul nr. 187 din 30 martie 1990. 
2 În cadrul prezentului raport pentru traducerea sintagmei ”cultural properties” este utilizată noțiunea de ”bunuri 

culturale” și nu cea de ”proprietăți culturale” pentru a ilustra cât mai fidel sensul prevăzut în cadrul Convenției. 

Astfel, sintagma desemnează lucrurile asupra cărora pot exista drepturi patrimoniale (bunuri) și nu lucruri care sunt 

recunoscute ca fiind în propietatea unei persoane sau a unui grup (proprietăți).  
3 Conform ”Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention”, document 

disponibil la https://whc.unesco.org/archive/opguide08-en.pdf#annex3. 
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Tabelul 1.1 - Încadrarea peisajelor culturale în patrimoniu cultural  
 

 

Convention concerning the Protection of the 

World Cultural and Natural Heritage 1972 (Paris, 

16 November 1972) 

  
 

Decretul nr. 187 din 30 martie 1990 pentru 

acceptarea Convenției privind protecția 

patrimoniului mondial, cultural și natural, 

adoptată de Conferința generală a 

Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, 

Știință și Cultură la 16 noiembrie 1972 
 

 

Article 1 

For the purposes of this Convention, the following 

shall be considered as "cultural heritage": 
 

 - monuments: architectural works, works of 

monumental sculpture and painting, elements or 

structures of an archaeological nature, 

inscriptions, cave dwellings and combinations of 

features, which are of  outstanding universal value 

from the point of view of history, art or science; 
 

 - groups of buildings: groups of separate or 

connected buildings which, because of their 

architecture, their homogeneity or their place in the 

landscape, are of outstanding universal value from 

the point of view of history, art or science; 
 

 - sites: works of man or the combined works of 

nature and of man, and areas including 

archaeological sites which are of outstanding 

universal value from the historical, aesthetic, 

ethnological or anthropological points of view. 

  
 

Articolul 1 

În spiritul prezentei convenții sînt considerate 

drept patrimoniu cultural: 
 

- monumentele: opere de arhitectură, de 

sculptură sau de pictură monumentală, 

elemente sau structuri cu caracter arheologic, 

inscripții, grote și grupuri de elemente care au 

o valoare universală excepțională din punct de 

vedere istoric, artistic sau științific; 
 

- ansamblurile: grupuri de construcții izolate 

sau grupate, care, datorită arhitecturii lor, a 

unității și a integrării lor în peisaj, au o valoare 

universală excepțională din punct de vedere 

istoric, artistic sau științific; 
 

- siturile: lucrări ale omului sau opere rezultate 

din acțiunile conjugate ale omului și ale naturii, 

precum și zonele incluzând terenurile 

arheologice care au o valoare universală 

excepțională din punct de vedere istoric, estetic, 

etnologic sau antropologic. 
 

 

De asemenea, Convenția specifică faptul că sintagma ”peisaj cultural” cuprinde o 

diversitate de manifestări ale interacțiunii între om și mediul înconjurător. Conform 

UNESCO, totalitatea peisajelor culturale se încadrează însă în trei mari categorii, respectiv:  

1) Peisajul conceput în mod clar și creat intenționat de om, în această categorie fiind 

înglobate grădinile și parcurile, realizate din rațiuni estetice care sunt deseori (dar nu 

întotdeauna) asociate cu construcții și ansambluri religioase sau monumentale. 

2) Peisajul dezvoltat organic, respectiv peisajul vernacular rezultat ca urmare a unor 

nevoi de ordin social, economic, administrativ și / sau religios, care s-a dezvoltat în forma 
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actuală prin asocierea cu sau ca răspuns în fața mediului înconjurător natural. Peisajele din 

această categorie reflectă procesul de evoluție chiar în forma și în componentele lor și pot fi la 

rândul lor încadrate în două sub-subcategorii, respectiv: 

a) Peisajul relicvă (sau peisajul fosil) în care procesul evolutiv s-a terminat într-

un anumit moment în trecut, brusc sau de-a lungul unei perioade de timp, dar ale 

cărui caracteristici distinctive sunt însă vizibile și azi în formă materială. 

b) Peisajul remanent, respectiv peisajul care păstrează un rolul social activ în 

societatea contemporană asociată cu modul tradițional de viață, în cadrul căruia 

procesul evolutiv este încă în desfășurare și care prezintă totodată dovezi 

materiale semnificative în legătură cu evoluția sa de-a lungul timpului. 

3) Peisajul asociativ, a cărui importanță se justifică mai degrabă prin virtutea unor 

puternice asocieri ale elementelor naturale cu valori religioase, artistice sau culturale și mai puțin 

prin dovezi culturale materiale, care în cazul acestui tip de peisaj pot fi nesemnificative sau 

uneori lipsesc chiar cu desăvârșire. 

 

 

1.2 Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului 

 

 Acest act normativ introduce în cadrul legislației naționale sintagma ”peisaj” în 

accepțiunea ei largă, așa cum a fost ea definită în cadrul Convenției adoptate la Florența în 

octombrie 2000. În acest caz, ”peisajul desemnează o parte de teritoriu perceput ca atare de 

către populație, al cărui caracter este rezultatul acțiunii și interacțiunii factorilor naturali 

și / sau umani”. Este important de reținut faptul că acest act normativ face referire atât la peisaje 

care pot fi considerate deosebite cât și la peisajele obișnuite sau degradate. Așadar, se poate 

conchide că peisajul cultural reprezintă o sub-categorie a peisajului definit de Convenția 

europeană a peisajului. În consecință, toate prevederile Legii nr. 451/2002 se aplică atât 

peisajelor obișnuite cât și celor culturale sau degradate.  

 Prin ratificarea Convenției, între altele, statului român și-a luat angajamentul de a 

identifica peisajele din ansamblul teritoriului propriu, de a analiza caracteristicile acestora 

precum și de a le urmări transformările (Art. 6: Măsuri specifice - litera C). De asemenea, 

pentru ca politicile referitoare la peisaj să aibă efect, România s-a obligat să introducă 

instrumente care au ca scop protecția, managementul și / sau amenajarea peisajului (Art. 6: 

Măsuri specifice - litera E). Nu în ultimul rând, țara noastră s-a obligat să formeze specialiști în 

cunoașterea intervenției asupra peisajelor (Art. 6: Măsuri specifice - litera B).  
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Din păcate însă, deși România se află printre primele țări semnatare ale Convenției 

europene a peisajului, foarte puține demersuri au fost realizate până în prezent în sensul 

operaționalizării prevederilor acestui acord internațional. Abordarea peisajului în cadrul 

legislației și politicilor naționale rămâne încă un demers stângaci și superficial, dublat de lipsa 

unei preocupări susținute pentru remedierea acestui neajuns. 

 

 

1.3 Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 

 

La nivel național, în cadrul actului normativ care vizează protejarea monumentelor 

istorice, sintagma ”peisaj cultural” are o apariție scurtă, lipsită de conținut și de relaționările 

necesare pentru a-i conferi greutatea cuvenită conform normelor internaționale. Conform Art. 3, 

peisajul cultural este poziționat în relațiile cu monumentul istoric din categoria ”sit”, făcând 

propriu-zis parte din definiția acestei categorii: ”teren delimitat topografic cuprinzând acele 

creații umane în cadru natural care sunt mărturii cultural-istorice semnificative din punct de 

vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific, 

tehnic sau al peisajului cultural”. 

 Lipsa unei definiții concrete a peisajului cultural la nivelul legislației naționale, precum și 

absența unor criterii concrete de departajare a peisajului cultural în raport cu alte elemente ce 

constituie monumente istorice a dus la instalarea unei ambiguități pronunțate în domeniul 

protejării monumentelor istorice din România. Astfel, deși grădinile și parcurile sunt elementele 

cel mai simplu de identificat dintre toate manifestările interacțiunii între om și mediul 

înconjurător, ele sunt inserate în Lista Monumentelor Istorice din România (LMI) în toate cele 

trei categorii de monumente istorice, respectiv: monument4, ansamblu5 și sit. Așadar, în timp ce 

Grădina Publică din Târgu Jiu care adăpostește operele lui Brâncuși are statutul de sit (cod LMI 

                                                 
4 Conform Legii nr. 422/2001, monumentul este o construcție sau parte de construcție, împreună cu instalațiile, 

componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acestea, 

precum și lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, 

care constituie mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, 

etnografic, religios, social, științific sau tehnic. 
5 Conform Legii nr. 422/2001, ansamblul este un grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, 

urbanistic ori muzeistic de construcții urbane sau rurale care împreună cu terenul aferent formează o unitate 

delimitată topografic ce constituie o mărturie cultural-istorică semnificativă din punct de vedere arhitectural, 

urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic. 
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GJ-III-s-B-09463), Grădina Cișmigiu din București a fost clasată ca ansamblu (cod LMI B-II-a-

A-19655). De asemenea, Parcul Herăstrău (cod LMI B-II-a-A-18802) și Parcul Carol (cod LMI 

B-II-a-A-19016) din București au primit statutul de ansamblu în timp ce Parcul domeniului 

Cantacuzino din comuna Florești din Județul Prahova (cod LMI PH-II-m-A-16490.03) a fost 

clasat ca monument. Un alt exemplu în acest sens este Ansamblul Parcul "Reconcilierii româno-

maghiare" din Arad (cod LMI AR-III-a-B-21095) în raport cu Parcul "Reconcilierii româno-

maghiare" din același oraș (cod LMI AR-III-m-B-21095.01). 

 Această ambiguitate și lipsa criteriilor necesare pentru identificarea peisajelor culturale 

face practic imposibilă în prezent identificarea altor categorii cum este cazul peisajelor de tip 

remanent, dezvoltate organic de-a lungul timpului, precum podgoriilor istorice de pe teritoriul 

României. Conform criteriilor actuale de clasare și inventariere a monumentelor istorice este 

cvasi-imposibilă abordarea acestor noi categorii de peisaje culturale. De asemenea, incapacitatea 

de a identifica în mod coerent și clar toate categoriile subsumate peisajelor culturale duce desigur 

în siaj la imposibilitatea de le proteja și conserva. 

 Exemple care arată confuzia prezentă la ora actuală în domeniul protecției patrimoniului 

cultural în legătură cu peisajele culturale se regăsesc și în alte acte normative asociate demersului 

de protecție. Un astfel de exemplu este reprezentat de normele Normelor metodologice de clasare 

și inventariere a monumentelor istorice (Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2260/2008). În 

cadrul acestuia, în Anexa nr. 2 - Fișa analitică de inventariere a monumentelor și ansamblurilor 

istorice, la punctul 6. Descriere, respectiv sub-punctul 6.2. Elemente de peisaj cultural și natural 

este menționat în  distinct în cadrul secțiunii 6.2.1. Peisaj cultural. Astfel, se stabilește faptul că 

peisajul cultural reprezintă doar o componentă a monumentelor și ansamblurilor istorice 

(nu și a siturilor istorice!) și nu este o categorie de sine stătătoare a patrimoniului cultural. 

Conform acestor norme metodologie de clasare și inventariere a monumentelor, peisajul cultural 

este necesar a fi descris alături de alte elemente componente precum fațadele, anexele, 

materialele de construcție.  

Totodată trebuie reținut și faptul că, în cadrul acestor norme, în Anexa nr. 4 - Instrucțiuni 

de introducere a datelor în fișa analitică de inventariere este precizat faptul că pentru adresarea 

sub-punctului 6.2. Elemente de peisaj natural și cultural este necesară ”Descrierea zonei, a 

poziționării geografice, dacă obiectivul sau ansamblul are elemente de peisaj cultural sau 

natural, așa cum este definit prin legislația în vigoare”. Nota de subsol face însă trimitere la 

definiția generală, foarte largă a peisajului înglobată în prezent de Legea nr. 451/2002 pentru 

ratificarea Convenției europene a peisajului conform căreia ”peisajul desemnează o parte de 
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teritoriu perceput ca atare de către populație, al cărui caracter este rezultatul acțiunii și 

interacțiunii factorilor naturali și/sau umani”.  

 

 

1.4 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul 

 

 Actul normativ care, prin gestionarea spațială a teritoriul, poate asigura introducerea unor 

instrumente operaționale de identificare, protejare și conservare a peisajelor culturale nu conține 

referiri concrete la acestea. Tangențial însă, această reglementare atinge o serie de concepte cu 

caracter general, precum ”peisajul” sau ”patrimoniul cultural”, care pot fi relaționate într-o 

oarecare măsură în cadrul acestui text legislativ cu peisajul cultural.  

Astfel, în Capitolul 1: Dispoziții Generale, la Art. 1 - alineatul (5), Legea nr. 350/2001 

menționează faptul că gestionarea spațială a teritoriului urmărește ”asigurarea protecției 

peisajelor naturale și construite”. De asemenea, la Art. 9, între obiectivele principale ale 

amenajării teritoriului este menționată (la litera c) gestionarea în spiritul dezvoltării durabile a 

peisajului, componentă de bază a patrimoniului natural și cultural și a resurselor naturale.  

Este de remarcat aici faptul că, în accepțiunea Legii nr. 350/2001, termenul ”peisaj” este 

utilizat într-o formă mult mai nuanțată față de cea dată de Convenția europeană a peisajului (vezi 

Tabelul 1.2), definiția termenului folosindu-se însă de o serie de concepte asemănătoare cu cele 

utilizate pentru a descrie peisajele culturale în cadrul Convenției pentru Patrimoniul Mondial, 

exemple în acest sens fiind: 

⮚ „zone naturale sau / și construite”  

versus  

”lucrări combinate ale naturii și ale omului” 

⮚ ”mărturii ale modurilor de viață, de locuire, de activitate sau ale tradițiilor, agricole ori 

forestiere, artizanale sau industriale”  

versus  

”bunuri culturale […] ilustrative pentru evoluția societății umane și a așezărilor de-a lungul 

timpului” 
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Tabelul 1.2 - Definiții ale termenului ”peisaj” 
 

 

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul 

  
 

Legea nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru 

ratificarea Convenției europene a peisajului, 

adoptată la Florența la 20 octombrie 2000  

 

Peisajul desemnează o parte de teritoriu, perceput 

ca atare de către populație, cu valoare remarcabilă 

prin caracterul său de unicitate și coerență, 

rezultat al acțiunii și interacțiunii factorilor 

naturali și / sau umani, cuprinzând zone naturale 

sau / și construite având valoare particulară în 

materie de arhitectură și patrimoniu ori fiind 

mărturii ale modurilor de viață, de locuire, de 

activitate sau ale tradițiilor, agricole ori forestiere, 

artizanale sau industriale. 
 

  
 

Peisajul desemnează o parte de teritoriu 

perceput ca atare de către populație, al cărui 

caracter este rezultatul acțiunii și interacțiunii 

factorilor naturali și / sau umani. 
 

 

În cadrul acestui act normativ care reglementează gestionarea spațială a teritoriul (la Art. 

18 - litera c3) este menționată întocmirea de regulamente-cadru de urbanism, arhitectură și 

peisaj, ca atribuție expresă a Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor. Această 

atribuție este precedată (la litera c2) de ”identificarea, delimitarea și stabilirea prin hotărâre a 

Guvernului, cu consultarea autorității administrației publice centrale responsabile din domeniul 

mediului, a celei responsabile din domeniul culturii și patrimoniului național, după caz, precum 

și a autorităților administrației publice locale, a teritoriilor cu valoare remarcabilă prin 

caracterul lor de unicitate și coerență peisageră, teritorii având valoare particulară în materie 

de arhitectură și patrimoniu natural sau construit ori fiind mărturii ale modurilor de viață, de 

locuire sau de activitate și ale tradițiilor industriale, artizanale, agricole ori forestiere. Utilizarea 

unor sintagme diferite (de exemplu ”peisaj” și ”teritorii cu valoare remarcabilă”), lipsa unor 

cutume profesionale în domeniu și absența unor definiții care să stabilească în mod clar 

corelațiile dintre diverse concepte induc ambiguitate și în cadrul acestui act normativ. De 

asemenea, ca și în cazul Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, absența 

unor criterii concrete de identificare a acestor ”teritorii cu valoare remarcabilă” face imposibilă 

întreprinderea unor acțiuni concrete. În consecință, Ministerul Dezvoltării a fost și rămâne în 

continuare în imposibilitatea de a-și îndeplini această atribuție, la nivel național nefiind încă 

generate regulamente-cadru referitoare la peisaj.  
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O altă dovadă a ambiguității conceptului de peisaj și a valorilor asociate acestuia este 

faptul că Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 

Secțiunea a III-a - zone protejate, care are tocmai rolul de a clarifica și detalia statutul zonelor 

protejate în cadrul PATN, nu face asocierea între peisaj (fie el cultural sau nu) și zonele care 

”cuprind valori de patrimoniu natural și/sau cultural”. 

Totodată, este important de semnalat faptul că Legea nr. 350/2001 corelează termenul 

”peisaj” și cu nivelul local, cel al unităților administrativ-teritoriale, în cadrul documentațiilor de 

urbanism, în cazul cărora se precizează faptul că unitate teritorială de referință (UTR) ”se 

delimitează, după caz, în funcție de relief și peisaj cu caracteristici similare, evoluție istorică 

unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar și mod de construire omogen, folosințe de 

aceeași natură a terenurilor și construcțiilor, regim juridic al imobilelor similar”, fără a oferi însă 

criterii sau metode de identificare a caracteristicilor peisajelor. 

 Transferul la nivelul unităților teritorial-administrative este realizat și prin intermediul 

Regulamentului General de Urbanism care prevede, la Art. 8: Zone cu valoare peisagistică și 

zone naturale protejate -  alineatul (1) faptul că ”Autorizarea executării construcțiilor și a 

amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural - conformare 

și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. - 

depreciază valoarea peisajului este interzisă”. Din nou însă nu sunt prezentate direcții care să 

permită stabilirea valorii peisajului sau cadrul juridic / instituțional / profesional care poate face 

posibilă determinarea acestei valori.  

 

 

1.5 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

 

 Deși acest act normativ are de exemplu incidență asupra oricărui demers de restaurare a 

unui monument istoric (în această categorie fiind înglobate și parcurile și grădinile istorice, 

respectiv acele peisaje culturale concepute în mod clar și create intenționat de om), această lege 

nu menționează în mod explicit termenul ”peisaj” sau sintagma ”peisaj cultural”. Astfel, 

deși domeniul construcțiilor are un impact major asupra modelării întregului cadru de viață, fie el 

natural sau antropic, el nu adresează prin reglementări specifice peisajul la modul general și nici 

acest ”strat” cultural al peisajului în mod particular.  

În fapt, în contextul domeniului construcțiilor trebuie remarcat și faptul că Legea nr. 

153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor - act 

normativ asociat direct cu aspectul exterior al clădirilor (care are un puternic impact in 



 

12 
 

conformarea și percepția mediul urban) și care face o punte între prevederile de urbanism și 

legislația din construcții - nu înglobează nici o referire la noțiunea de peisaj. 

Pe de altă parte, Legea nr. 50/1991 prevede la Art. 3 - alineatul (1) litera b) faptul că 

”lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, 

conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate 

la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege - monumente, ansambluri, situri - 

inclusiv la anexele acestora, identificate în același imobil - teren și / sau construcții, la construcții 

amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, stabilite potrivit 

legii, ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații 

de urbanism aprobate, se pot realiza numai cu respectarea autorizației de construire, precum și a 

reglementărilor privind proiectarea și executarea construcțiilor. Așadar, în măsura în care 

reglementările naționale referitoare la protejarea monumentelor istorice ar căpăta coerență în 

identificarea și delimitarea peisajelor culturale, aceste elemente de patrimoniu se presupune că 

sunt deja vizate de legislația din domeniul construcțiilor. În realitate însă, aceasta necesită 

numeroase intervenții de nuanțare și, respectiv introducerea unor elemente extrem de specifice. 

Un exemplu în acest sens este generarea unui conținut-cadru adecvat proiectului pentru 

autorizarea executării lucrărilor de construcții în cazul monumentelor istorice de tip peisaj 

cultural. În cadrul unei astfel de documentații generate de exemplu pentru Grădina Cișmigiu 

(cod LMI B-II-a-A-19655) este rizibilă solicitarea realizării unui ”plan de fundații”6 sau a unor 

piese desenate care să prezinte ”toate fațadele, cu indicarea materialelor și finisajelor, inclusiv 

culorile, cotate și cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat”7. De asemenea, în cazul 

unui astfel de monument istoric, în alcătuirea căruia elementele naturale joacă un rol esențial, 

este cel puțin îngrijorătoare lipsa solicitării unei documentații specifice în relație cu vegetația, 

care să aducă toate clarificările necesare în legătură cu elementele vegetale care urmează a fi 

îndepărtare (plan de eliminare) sau cu cele care urmează a fi introduse (plan de plantare). 

 

1.6 Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din 

intravilanul localităților 

 

                                                 
6 Vezi punctul 2.2.1. din Anexa nr. 1: CONŢINUTUL-CADRU al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor 

de construcții. 
7 Vezi punctul 2.1. din Anexa nr. 1: CONŢINUTUL-CADRU al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor 

de construcții. 
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Legea nr. 24/2007 este tot o reglementare cu impact concentrat preponderent la nivel 

local. În accepțiunea Convenției pentru Patrimoniul Mondial, acest act normativ este cel care 

reglementează în România administrarea și gestionarea parcurilor și grădinilor, care sunt 

parte integrantă a spațiilor verzi din intravilanul localităților. Astfel, această lege are un puternic 

impact asupra protejării și conservării peisajelor culturale concepute ”în mod clar și creat 

intenționat de om”. Însă, în lipsa unor criterii clare de identificare a peisajelor culturale, în 

prezent este greu de stabilit cu certitudine dacă Legea nr. 24/2007 are sau nu impact și asupra 

celorlalte categorii, respectiv asupra peisajul dezvoltat organic sau a celui asociativ.  

Trebuie semnalat aici faptul că și acest act normativ face referire la peisaje, fără a genera 

însă acțiuni concrete referitoare la acestea și fără a realiza corelări cu alte concepte relevante. 

Această mențiune este făcută în relație cu obiectivele ce trebuie îndeplinite prin administrarea 

spațiilor verzi, respectiv ”menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi 

privind apele, solul, schimbările climatice, menținerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătății 

populației, protecției mediului și asigurării calității vieții” (Art. 7 - litera b). Actul normativ nu 

face însă nici o altă precizare în legătură cu această menținere a peisajelor (menținerea peisajelor 

în sensul de conservare a stării acestora? menținere în sensul de evitare a eliminării? menținere în 

sensul de gestionare curentă?). 

De asemenea, în relație cu acest act normativ trebuie menționat faptul că în prezent se 

află în proces legislativ (în Camera Deputaților - cameră cu rol decizional) un proiect legislativ 

de modificare a Legii nr. 24/2007. PL-x nr. 668/2018 prevede, între altele, introducerea unor 

instrumente care să adreseze lipsurile altor acte normative cu incidență directă asupra parcurilor 

și grădinilor. Un astfel de exemplu este conținutul-cadru al proiectului pentru autorizarea 

executării lucrărilor de construcții în cazul spațiilor verzi din intravilanul localităților. 

 

 

1.7 Reglementări asociate domeniului mediului 

 

Ordonanța de Urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului prevede 

în Capitolul I: Principii și dispoziții generale, la Art. 1 alineatul (2) faptul că ”Mediul 

reprezintă ansamblul de condiții și elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, 

aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice și 

anorganice, precum și ființele vii, sistemele naturale în interacțiune, cuprinzând elementele 

enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale și spirituale, calitatea vieții și condițiile care 

pot influența bunăstarea și sănătatea omului”. Actul normativ nu stipulează însă care sunt aceste 
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”aspecte caracteristice peisajului” care se subsumează conceptului general de ”mediu”, alături de 

elemente ușor identificabile precum apa sau solul. Ideea este reluată în continuare, la punctul 38 

al Art. 2, cu referire la definițiile conceptelor principale utilizate în cadrul reglementării, actul 

normativ prevede că sintagma ”informația privind mediul” reprezintă ”orice informație scrisă, 

vizuală, audio, electronică sau sub orice formă materială despre ”a) starea elementelor de 

mediu, cum sunt aerul și atmosfera, apa, solul, suprafața terestră, peisajul și ariile naturale, 

inclusiv zonele umede, marine și costiere, diversitatea biologică și componentele sale, inclusiv 

organismele modificate genetic, precum și interacțiunea dintre aceste elemente”. 

 Ulterior, în Capitolul XII: Protecția așezărilor umane, la Art. 70, actul normativ 

stabilește că ”Pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos, autoritățile administrației publice 

locale, precum și, după caz, persoanele fizice și juridice au următoarele obligații: a) să 

îmbunătățească microclimatul localităților, prin amenajarea și întreținerea izvoarelor și a luciilor 

de apă din interiorul și din zonele limitrofe acestora, să înfrumusețeze și să protejeze peisajul, 

să mențină curățenia stradală”. Actul normativ nu specifică însă nici o modalitate concretă pentru 

înfrumusețarea și protejarea peisajului și nu impune criteriile de evaluare a îndeplinirii acestei 

obligații. Cu toate acestea, în Capitolul XV: Sancțiuni, la Art. 96 - alineatul (2), ordonanța 

specifică faptul că în sensul acestui act normativ ”Constituie contravenții și se sancționează cu 

amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), pentru persoane fizice, și de la 30.000 lei 

(RON) la 60.000 lei (RON), pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi 

legale”, la punctul 3 fiind precizate în mod expres ”obligațiile autorităților administrației 

publice locale privind îmbunătățirea microclimatului urban, prin amenajarea și întreținerea 

izvoarelor și a luciilor de apă din interiorul localităților și din zonele limitrofe acestora, de a 

înfrumuseța și proteja peisajul, de a menține curățenia localităților”.  

 Tot în domeniul mediului, o altă reglementare care abordează conceptul de peisaj este 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. Acest demers pornește de la 

prevederi internaționale specifice domeniului.  

La nivel internațional, Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN - 

International Union for Conservation of Nature) este cea care a generat un cadru global pentru 

clasificarea varietății de tipuri de management al ariilor protejate. În accepțiunea IUCN, o arie 

protejată este „un spațiu geografic clar definit, recunoscut, destinat și administrat, prin mijloace 

legale sau alte mijloace efective, cu scopul de a realiza conservarea pe termen lung a naturii, 

precum și a serviciilor de ecosistem și a valorilor culturale asociate”.  
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Ca o paranteză, trebuie semnalat aici faptul că la nivel internațional, dincolo de asocierea 

cu sintagma ”valori culturale”, sintagma ”arii protejate” face referire în mod specific la zone cu o 

puternică componentă naturală. Preluarea în legislația din România a acestui aspect esențial este 

subliniată în contextul legislativ național prin utilizarea sintagmei ”arii naturale protejate”, 

exemplu în acest sens fiind chiar titlul actului normativ: Ordonanța de Urgență nr. 57 din 20 

iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 

și faunei sălbatice.  

Acest act normativ introduce la rândul său o versiune proprie a definiției conceptului de 

”peisaj” care, deși pare asemănătoare cu cea introdusă de Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea 

Convenției europene a peisajului (vezi Tabelul 1.3), poate fi interpretată diferit față de aceasta 

din urmă. Introducerea unei noi definiții este extrem de surprinzătoare având în vedere faptul că 

definiția unanim acceptată la nivel european fusese deja introdusă în cadrul juridic din România 

în momentul generării  OUG nr. 57/2007. 

 

Tabelul 1.3 - Definiții ale termenului ”peisaj” 
 

Ordonanța de Urgență nr. 57 din 20 iunie 2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei 

sălbatice 
 

  
 

Legea nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru 

ratificarea Convenției europene a peisajului, 

adoptată la Florența la 20 octombrie 2000  

 

Peisajul este o zonă percepută de către populație 

ca având caracteristici specifice rezultate în urma 

acțiunii și interacțiunii factorilor naturali și / sau 

umani. 

  
 

Peisajul desemnează o parte de teritoriu 

perceput ca atare de către populație, al cărui 

caracter este rezultatul acțiunii și interacțiunii 

factorilor naturali și / sau umani. 
 

 

Revenind la clasificarea IUCN, aceasta înglobează Peisaj terestru / marin protejat 

(Categoria a V-a), care este definit ca ”o arie protejată în care interacțiunea dintre om și natură în 

decursul timpului a produs o arie cu caracter distinct cu însemnată valoare ecologică, biologică, 

culturală și științifică; și în care protejarea integrității acestei interacțiuni este vitală pentru 

protecția și susținerea zonei, precum și a valorilor sale de conservare a naturii și a altor valori 

asociate”. 

La nivel național, parcurile naturale corespund categoriei V IUCN ”Peisaj protejat: arie 

protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului și recreere” (conform OUG nr. 

57/2007 - Anexa 1: Scopul și regimul de management al categoriilor de arii naturale protejate). 

Actul normativ stabilește faptul că, în România, parcurile naturale sunt ”acele arii naturale 
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protejate ale căror scopuri sunt protecția și conservarea unor ansambluri peisagistice în care 

interacțiunea activităților umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu 

valoare semnificativă peisagistică și / sau culturală, deseori cu o mare diversitate biologică”. 

De asemenea, conform reglementărilor naționale ”Managementul parcurilor naturale 

urmărește menținerea interacțiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea 

diversității habitatelor și peisajului, promovând păstrarea folosințelor tradiționale ale 

terenurilor, încurajarea și consolidarea activităților, practicilor și culturii tradiționale ale 

populației locale”. Din nou însă lipsesc specificații cu privire la pașii concreți care pot fi urmați 

pentru îndeplinirea acestui obiectiv relaționat cu protejarea peisajului, precum și acțiunile 

necesare în cazul neîndeplinirii obligațiilor apărute în acest sens.  

 Situația ambiguă a peisajului în raport cu managementul parcurilor naturale este extrem 

de bine ilustrată de planurile de management ale ariilor naturale protejate încadrate în această 

categorie. Astfel, de exemplu în Planul de Management Integrat al Parcului Natural Bucegi și al 

Sitului Natura2000 ROSCI00138, între obiectivele principale ale Planului de Management este 

menționată în primul rând (la punctul 3.1.1) ”Protecția peisajului de munte într-un mod durabil 

armonizând interacțiunea dintre capitalul natural din Parc și sistemul socio-economic limitrof, 

prin utilizarea judicioasă a resurselor naturale și prin păstrarea practicilor de construcție și a 

tradițiilor socio-culturale”. Însă, în cadrul Planului de Acțiune,  în Capitolul V asociat acestei 

documentații, ”protecția peisajului de munte” nu poate fi regăsit în asociere cu indicatori sau 

acțiuni dedicate. În cadrul acestui capitol apar însă ca ”țintă” asumată ”Măsuri de prevenire și 

protecție a peisajului”. Lăsând la o parte conceptul hilar de ”prevenire […] a peisajului”, care 

cel mai probabil se referă la prevenirea deteriorării peisajului și a cărui apariție în cadrul Planului 

de Management este posibil cauzată de neatenție asociată cu necunoașterea limbajului și 

practicilor și specifice domeniului peisagistic, trebuie remarcat faptul că acțiunile asociate (la 

punctul D3), respectiv:   

⮚ Analiza periodică a sintezelor referitoare la dinamica activităților socio-economice și 

culturale pentru valorificare masă lemnoasă, carne de vânat, fructe și ciuperci 

⮚ Activități sportive la nivel național 

⮚ Activități de recreere în apropierea unităților turistice 

⮚ Activități culturale de mare anvergură (Padina Fest, Ziua Sfinxului, Răvășitul Oilor, 

Zilele Orașului Bușteni) 

                                                 
8 Document disponibil la  

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2018-03-28_PLAN_MANAGEMENT_FINAL.pdf 
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nu reprezintă demersuri care în mod normal au ca rezultat concret protejarea peisajului. De 

asemenea, trebuie subliniat aici faptul că indicatorii de atingere a țintei stabilite sunt ”5 

rapoarte și 5 seturi de măsuri”. Așadar, prin prisma acestui Plan de Management, stabilirea 

unui plan de intervenție pentru protecția peisajului este echivalent cu reușita implementării 

respectivului plan de intervenție. Din păcate, astfel de prevederi care se constituie în forme fără 

un fond concret, presărate ici și acolo în sutele de pagini înglobate de un Plan de Management, 

sunt prezente în cadrul tuturor documentațiilor directoare care stau la baza gestionării parcurilor 

naturale din România, respectiv a acelor arii naturale protejate care corespund Categoriei V 

IUCN Peisaje terestru / marin protejat. 

 

1.8 Reglementări asociate - domeniul agriculturii 

 

În România, conceptul general de ”peisaj” este asociat într-o oarecare măsură și cu 

reglementările specifice domeniului agriculturii. Astfel, prin intermediul legislației europene și 

naționale privind respectarea ecocondiţionalităţii de către fermieri în vederea acordării de sprijin 

financiar din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin intermediul Agenției de 

Plăți și Intervenție pentru Agricultură, au fost inserate câteva acțiuni care vizează în sine 

protejarea anumitor elemente de peisaj. În cadrul Ghidului Fermierului privind 

ecocondiționalitatea9 sunt descrise o condițiile adecvate pentru agricultură și mediu (GAEC - 

Good Agricultural and Environmental Conditions).  

În cadrul Ghidului, prin GAEC 9 este specificat faptul că nu este permisă tăierea 

arborilor solitari și / sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole. Obiectivul acestei 

condiții este menținerea unui nivel minim de întreținere a habitatelor, prin păstrarea 

caracteristicilor peisajului agricol. În acest sens, arborii izolați sau grupurile de arbori existenți 

pe teritoriul exploatației nu trebuie tăiați fără aprobare de la ocolul silvic pe raza căruia se află 

exploatația, aceștia constituind zone de refugiu pentru animale în perioadele cu intemperii sau cu 

temperaturi ridicate. Dacă arborii au fost distruși în urma unor fenomene naturale (furtuni, 

trăsnet, alunecări de teren), agricultorul are obligația de a înștiința în scris centrul județean / local 

APIA cu privire la acest fapt, în termen de 10 zile lucrătoare de la data producerii, prezentând 

acte doveditoare de constatare de la primărie sau Centrul agricol / DADR (o copie a procesului 

verbal de constatare, adeverință sau orice alt act doveditor eliberat de instituțiile abilitate prin 

lege). Dacă zona în care se află exploatația a fost declarată zonă calamitată printr-un act normativ 

                                                 
9 Document disponibil la http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghid_eco-cond_pt_2014_19_mai.pdf 
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național, se consideră caz de forță majoră, iar agricultorul nu trebuie să prezinte la APIA niciun 

act doveditor. În cazul în care arborii au fost tăiați din motive întemeiate (bolnavi, uscați), 

fermierul va prezenta la APIA o copie a autorizației de exploatare (tăiere) eliberată înainte de 

tăiere de către Ocolul silvic de stat sau privat pe raza căruia se află exploatația. Așadar, GAEC 9 

impune o măsură concretă de abordare a arborilor, respectiv a elementelor vegetale cu cel 

puternic impact asupra peisajului. Însă, dincolo de această măsură cu impact direct atât asupra 

conservării peisajelor cât și asupra protejării biodiversității și habitatelor, reglementările asociate 

domeniului agriculturii nu aduc alte acțiuni ce pot fi asociate direct și concret cu inventarierea, 

protecția și conservarea peisajelor culturale. 

 

 

1.9 Reglementări asociate domeniul turismului 

 

În conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 58 din 21 august 1998 privind organizarea 

și desfășurarea activității de turism în România stabilește (prin Art. 2 - litera b) faptul că resurse 

turistice sunt ”componente ale mediului natural și antropic, care prin calitățile și specificul lor 

sunt recunoscute, înscrise și valorificate prin turism, în măsura în care nu sunt supuse unui regim 

de protecție integrală”. Conform acestui act normativ, resursele turistice pot fi: 

⮚ Naturale: elemente geologice, geomorfologice, de climă, de floră și de faună, peisaje, 

zăcăminte de substanțe minerale și alți factori. 

⮚ Antropice: monumente arheologice, situri arheologice, monumente, ansambluri 

memoriale, monumente tehnice și de artă, muzee, elemente de folclor și artă populară etc. 

Astfel în accepțiunea actului normativ care guvernează domeniul turismului, peisajele pot 

fi doar resurse naturale, fiind diferențiate în mod clar față de alte elemente care ar putea 

reprezenta conform normelor internaționale peisaje culturale.  

 Actul normativ menționează la Art. 11 faptul că ”În scopul protejării și valorificării 

resurselor turistice cuprinse în unele zone și stațiuni turistice, acestea vor fi declarate zone 

protejate, conform legii”. Ordonanța nu specifică însă criteriile de selecție pentru ”unele” zone și 

stațiuni turistice care conțin peisaje demne de a fi protejate sau modul în care această protecție 

urmează să fie instituită.  

De asemenea, la Art. 20, actul normativ precizează faptul că atribuția de inventariere a 

principalelor resurse turistice (adică și a peisajelor) revine Consiliile județene și, respectiv, 

Consiliul General al Municipiului București. Ordonanța nu prevede însă pași concreți în acest 

sens și nici nu instaurează măsuri punitive pentru neîndeplinirea acestei atribuții.  
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 Așadar, și reglementările asociate domeniului turismului sunt vagi în legătură cu toate 

aspectele referitoare la inventarierea, protejarea, conservarea și valorificarea peisajelor, fie ele 

culturale sau naturale. Noțiunea de ”peisaj” este menționată și în acest caz doar pur formal și fără 

a produce propriu-zis efecte juridice. 

 

 

1.10 Atlasul de peisaje pentru zona transfrontalieră România-Bulgaria 

 

Documentația ”LANDSCAPE ATLAS: landscapes identification and character 

assessment in the Romania-Bulgaria cross border area”10 a fost elaborată în 2014 la solicitarea 

Ministerului Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice în cadrul proiectului „Common 

strategy for Sustainable Territorial Development of the cross-border area Romania-Bulgaria” 

(SPATIAL), finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-

2013. Această documentație tehnică înglobează o metodologie de inventariere, evaluare și 

clasificare a peisajelor care a fost aplicată pe 7 județe din România (Mehedinți, Dolj, Olt, 

Teleorman, Giurgiu, Călărași și Constanța) și, respective, 9 districte din Bulgaria (Vidin, Vratsa, 

Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich și Razgrad), generând astfel primul 

atlas de peisaje elaborat până în prezent pentru teritoriul României. Scopul elaborării acestui 

material a fost acela de a oferi administrațiilor publice un suport de specialitate pentru 

dezvoltarea armonioasă a spațiului transfrontalier România-Bulgaria.  

Deși acest atlas de peisaje nu a fost rezultatul direct al unor prevederi legale naționale, el 

este prezent în cadrul acestui raport ca exemplu de abordare a peisajelor la scară teritorială. De 

asemenea, acest material a fost ales ca exemplificare deoarece el este prima documentație de 

specialitate realizată în România la inițiativa administrației publice, care are ca scop identificarea 

propriu-zisă a diverselor tipuri de peisaj, denumite în acest caz unități de peisaj, prezente pe 

teritoriul național. 

 Atlasul de peisaje pornește de la următoarele premise: 

⮚ Peisajul apare întotdeauna la intersecția elementelor obiective și subiective. Peisajul 

este în primul rând legat de sentimentele pe care oamenii le au în timp ce privesc un 

teritoriu. Acest sentiment este relaționat în mod direct cu fundalul cultural și istoric al 

                                                 
10 Document disponibil la 

http://rpr.ro/images/articole/Proiecte/2013_12_DUNARE_CARTARE%20PEISAJE%20PE%20DUNARE/Landsca

pe%20Atlas%20of%20the%20Romania%20Bulgaria%20Cross%20Border%20Area.pdf 
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fiecărei persoane. Un singur teritoriu, prin ochii diferitelor persoane, reprezintă adesea 

diferite peisaje. Peisajele sunt ”discutabile”. Peisajele sunt în principal emoții care pot 

fi evaluate doar direct pe teren. 

⮚ Peisajul este legat de relația dintre oameni și locuri. Percepțiile oamenilor transformă 

terenul în conceptul de peisaj. Peisajul este un concept subiectiv și, prin urmare, poate 

fi obiectul multor definiții și metode de evaluare. 

⮚ Percepția vizuală este primul instrument în evaluarea unui peisaj. De aceea, o parte din 

indicatorii aleși pentru realizarea atlasului de peisaje, creați pe parcursul acestui studiu 

pentru a clasifica peisajele, folosesc noțiunea de „vizibilitate” sau „prezență vizibilă”. 

⮚ Conceptul de „prezență” sau cel de „vizibilitate” nu se referă doar la percepția vizuală 

sau la modul în care vedem teritoriul, ci și la modul în care auzim, mirosim și simțim 

împrejurimile noastre. În cele din urmă este vorba și despre sentimentele, amintirile 

sau asociațiile pe care peisajele le evocă. 

Astfel, demersul stabilește încă de la bun început latura extrem de subiectivă a procesului 

de inventariere și evaluare a peisajului. De asemenea, documentația poziționează peisajul la 

granița între natură și cultură. Conform acestui atlas de peisaje, sintagma ”peisaj” poate 

desemna un mic petic de maidan urban, un lanț montan, un parc urban sau o câmpie deschisă. 

Peisajul rezultă din modul în care diferite componente ale mediului nostru - atât naturale 

(influențele geologiei, solurilor, climatului, florei și faunei), cât și culturale (impactul istoric și 

actual al utilizării terenurilor, al așezărilor umane, al împrejmuirilor și al altor intervenții umane) 

interacționează între ele și sunt percepute de noi. Astfel, un peisaj poate fi definit și ca o 

structură socială cu scopuri economice dezvoltate într-un cadru inițial natural. Această 

definiție este o bună introducere pentru înțelegerea principiilor metodologice aplicate pentru a 

dezvolta această clasificare a peisajelor și accentul care a fost pus în cadrul documentației pe 

rolul fundamental jucat de agricultură și silvicultură în conturarea peisajului. 

 Pentru descifrarea peisajului, atlasul utilizează următoarele nivele conceptuale cheie: 

⮚ Imaginea deoarece peisajul este o imagine, un „obiect estetic”, o imagine subiectivă 

creată de percepție. Putem experimenta peisajul datorită stimulilor senzoriali pe care 

acesta îi generează. 

⮚ Imagine geografică deoarece peisajul poate fi descris prin utilizarea comună a 

geografiei fizice și umane. Efectele mai multor factori asupra unui teren (geologici, 

hidrologici, climatici, etc.) vor facilita dezvoltarea agriculturii, aratul solurilor și 

alegerea locurilor strategice pentru construirea de așezărilor umane, a drumurilor sau 

a structurilor de apărare. Peisajul este creat în comun de natură și acțiunile umane 



 

21 
 

care transformă această natură (prin utilizarea acesteia) sau care o păstrează (prin 

crearea de arii protejate). 

⮚ Imagine dinamică deoarece problema peisajului devine din ce în ce mai complexă 

atunci când se încearcă înțelegerea acesteia și urmărirea evoluțiile sale. Viteza și 

complexitatea modificărilor peisajelor implică necesitatea abandonării unei analize 

statice și crearea de instrumente care să se potrivească însă acestei dinamici. 

⮚ Peisajul este o moștenire deoarece este ”un lucru” pe care trebuie să îl păstrăm și să-

l transmitem generațiilor următoare. 

Elaborarea acestui atlas de peisaje și, respectiv, generarea unităților de peisaj aferente 

acestuia reprezintă rezultatul unui proces care a fost organizat în 3 etape, respectiv: [Etapa 1] 

Studiu de birou, [Etapa 2] Studiu de teren, [Etapa 3] Clasificare și recomandări. În cadrul 

acestui demers, definiția unităților de peisaj a reprezentat un demers complex care a necesitat un 

studiu de birou temeinic urmat de un studiu de teren aprofundat care a avut rolul de a confirma 

rezultatele preliminare dezvoltate în cadrul studiului de birou. 

 Pentru diferențierea unităților de peisaj au fost definite 3 tipuri de limite, respectiv:  

1. Limite clare bazate pe elemente geomorfologice de peisaj, cum ar fi falezele abrupte 

sau marginile pădurilor. 

2. Continuitatea vizuală deoarece diferitele tipuri de caractere și zone de peisaj se 

conformează rar granițelor administrative. 

3. Peisaje de tranziție, respectiv zone mai mult sau mai puțin întinse, unde se face 

trecerea de la o unitate de peisaj la alta. Atlasul de peisaje pornește de la premisa că 

peisajul este un continuum, iar caracterul său nu se schimbă, în general, brusc. 

 Pentru definirea unităților de peisaj au fost alese următoarele elemente-cheie: 

1) Văile sunt axe de comunicare foarte importante datorită conexiunilor istorice cu 

elementul principal al zonei: Dunărea. Astfel, un accent special a fost pus pe peisajul 

acvatic (lacuri, râuri, mare) și pe puncte importante de conectivitate amplasate de-a 

lungul Dunării (orașele gemene precum Giurgiu-Ruse). 

2) Limitele unităților de peisaj sunt uneori granițe foarte clare legate de elemente 

geografice, însă alteori ele pot fi estompate și imprecise. 

3) Au fost ilustrate scări diferite ale peisajului, cum ar fi „peisaje macro / mezzo” și 

„micro peisaj” deoarece peisajele nu pot avea întotdeauna aceeași scară. Scopul 

acestui demers a fost acela de a oferi instrumentele necesare pentru a analiza cât mai 

obiectiv diferite scări de peisaje. 
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4) Un accent deosebit a fost pus asupra peisajelor cu o puternică importanță ”culturală 

sau istorică” sau cu un ”puternic potențial turistic”. 

Este interesant de remarcat aici că, în cadrul acestei documentații tehnice, este luat în 

considerare faptul că uneori peisajul nu ar limite clare, acest aspect fiind influențat deseori 

de capacitatea de observație a oamenilor și de poziționarea în teritoriu a observatorului. Această 

caracteristică se află în opoziție cu premisa de bază a documentațiilor de urbanism și 

amenajarea teritoriului, acolo unde o suprafață de teren poate fi încadrată doar într-o singură 

categorie, în consecință fiindu-i atribuite reglementările unei singure categorii.  

 În cadrul demersului de inventariere și evaluare a fost dezvoltată o ”constelație” a 

indicatorilor, respectiv o diagramă menită să ilustreze evaluarea fiecărei unități de peisaj. 

Această diagramă este în fapt un element vizual creat pentru o mai bună înțelegere a peisajelor 

și pentru a oferi posibilitatea de a compara diferite unități de peisaj (vezi Fig. 1.3). Scopul 

generării acestui instrument a fost acela de a reprezenta grafic principalele caracteristici ale 

unităților de peisaj pentru a ușoară înțelegere a elementelor cu cea mai mare importanță în 

fiecare dintre unități. Trebuie reținut faptul că acest rezultat nu este o evaluare, ci mai degrabă 

o descriere standardizată a caracteristicilor cheie ale peisajului. 

 

În cadrul diagramelor, indicatorii și valorile asociate acestora au fost: 

1. Indicatori hidro-geomorfologici 

1.1. Prezența apei 
0-Nu există prezență vizibilă a apei 

1-Gropi, iaz 

2-Râuri, pâraie, izvor 

3-Lacuri, râuri cu fluxuri puternice, peisaj marcat prin eroziunea apei 

4-Mal de mare, zona umedă 

1.2. Prezența vizibilă a rocilor vizibile, peisaj mineral 
0-Fără prezență vizibilă a mineralelor 

1-Prezența pietrelor 

2-Prezența rocilor 

3-Prezență puternică și vizibilă a rocilor 

4-Peisaj mineral 

1.3. Caracteristici de relief 
0-Plat 

1-Cu văi 

2-Văi clare, abrupte și mari 

3-Văi înguste 
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4-Cornișe abrupte 

 

2. Indicatori de potențial natural 

2.1. Suprapunerea cu diferite tipuri de arii protejate 
0-Fără arii naturale protejate 

1- Prezența unei arii protejate Natura2000 

2- Prezența mai multor arii protejate Natura2000 

3-Suprapunerea unor arii Natura2000 cu arii protejate naționale 

4-Sit natural remarcabil sau excepțional (zone recunoscute internațional) 

2.2. Vulnerabilitate la următoarele amenințări: eroziune, deșertificare, alunecări de teren 

și inundații 
0-Vulnerabilitate la toate aceste amenințări 

1-Vulnerabilitate la trei dintre aceste amenințări 

2-Vulnerabilitate la două dintre aceste amenințări 

3-Vulnerabilitate la una dintre aceste amenințări 

4-Fără vulnerabilitate la oricare dintre aceste amenințări 

2.3. Complexitatea și diversitatea ecosistemelor, în special  fauna și flora 
0- Un singur ecosistem de mică valoare, monocultură 

4- 4 sau mai multe ecosisteme per unitatea de peisaj: păduri și zone umede etc. 

2.4. Infrastructura verde pentru adaptarea la schimbările climatice 
0-Fără prezență 

1-Elemente izolate și deteriorate 

2-Prezența elementelor naturale conservate 

3-Prezența elementelor naturale păstrate și infrastructură verde deteriorată 

4-Elemente naturale bine conservate și dezvoltarea unei noi infrastructuri verzi  

 

3. Indicatori de potențial agricol 

3.1. Percepția tipului de agricultură 
0-Fără activitate agricolă 

1-Peisaje tradiționale cu mici ferme autarhice (< 5 ha) 

2-Peisaj tradițional cu ferme mici (< 10 ha) 

3-Peisaj agricol cu ferme medii (10 > 500 ha) 

4-Peisajul agricol industriale cu ferme mari (> 500 ha) 

3.2. Prezența produselor locale specifice de tip „valorii adăugate” 
0-Fără „produse locale” 

1-Prezența istorică a produselor locale care nu sunt mai distribuite 

2-Prezența produselor locale pe piețele locale mici 

3-Produse locale de tip „valoare adăugată” bine percepute însă nepromovate și nevândute pe 

piețele externe 
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4-Produse locale de tip „valoare adăugată” cu o imagine remarcabilă, promovate și accesibile pe 

piețele externe 

3.3. Prezența vizibilă a animalelor din fermă  
0-Fără „animale vizibile” 

1-Puține ”animale vizibile”, rare, relaționate cu ferme autarhice familiale (< 5 unități simultan) 

2-Puține animale, puține turme pentru producția locală 

3-Turmele mici și mijlocii 

4-Peisajul de fermă cu o concentrație mare de animale 

3.4. Importanța zonelor împădurite în cadrul unităților de peisaj 
0-Fără zone împădurite 

1-Suprafețe împădurite mici (< 20%) 

2-Câteva zone împădurite (20 < 60%) 

3-Numeroase de zone împădurite (60 > 90%) 

4-Suprafețe împădurite integral (> 90%) 

3.5. Importanța terenului cultivat (pajiști, terenuri arabile, etc.) în cadrul unităților de 

peisaj 
0-Fără terenuri cultivate 

1-Câteva terenuri cultivate (< 20%) 

2-Unele terenuri cultivate (20 < 60%) 

3-Suprafețe de terenuri cultivate (60 > 90%) 

4-Terenuri cultivate integrale (> 90%) 

 

4. Arhitectură și indicatori pentru clădiri 

4.1 Prezența arhitecturii tradiționale 
0-Nu există dovezi de arhitectură tradițională 

1-Foarte puține case sau construcții tradiționale 

2-Câteva elemente de arhitectură tradițională 

3-Prezență importantă a arhitecturii tradiționale, apariția grupurilor de construcții vernaculare 

4-Cartiere tradiționale tipice, cu arhitectură tradițională majoritară 

4.2 Prezența construcțiilor clasate (patrimoniul) 
0-Fără monumente istorice 

1-Foarte puține monumente istorice de importanță locală (categoria B din România sau de 

importanță locală în Bulgaria) 

2-Câteva monumente istorice  de importanță locală (categoria B din România sau de importanță 

locală în Bulgaria) sau un monument istoric de importanță națională (categoria A din România 

sau de importanță națională în Bulgaria) 

3-Număr important de monumente istorice (ansamblu de monumente de categoria B din România 

sau de importanță locală în Bulgaria) sau câteva monumente istorice de importanță națională 
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(categoria A din România sau de importanță națională în Bulgaria) sau monumente de importanță 

națională 

4-Concentrație mare de monumente istorice de importanță națională (categoria A din România 

sau de importanță națională în Bulgaria) sau prezența unor elemente de patrimoniu cultural 

protejate la nivel internațional (de exemplu UNESCO)  

4.3 Prezența clădirilor noi 
0-Nu există construcții recente 

1-Foarte puține construcții noi, răsfirate 

2-Câteva construcții noi, implementarea recentă a unui plan de urbanism 

3-Număr important de construcții noi notabile (construcții mari sau înalte) 

4-Cartiere noi / localități care sunt parte integrantă a peisajului 

4.4 Prezența arhitecturii industriale 
0-Fără arhitectură industrială 

1-Foarte puține elemente de arhitectură industrială 

2-Câteva elemente de arhitectură industrială abandonate sau care nu se remarcă (fără trafic 

vizibil, fum sau zgomot, etc.) 

3-Câteva elemente de arhitectură industrială funcționale sau vizibile (trafic vizibil, fum sau 

zgomot, etc.) 

4-Elemenete de arhitectură industrială foarte importante și vizibile, conglomerate sau fabrici de 

mari dimensiuni, fie în uz, fie abandonate 

 

5. Indicatori de dezvoltare urbană și teritorială 

5.1. Accesibilitate / axe ale infrastructurii de 
0-Fără accesibilitate 

1-Acces deficitar în zonă, infrastructură în stare proastă, una sau foarte puține alternative, zone 

îngustate sau fundături, topografie sinuoasă sau dificilă 

2-Condiții de acces moderat, cu cel puțin o rută națională sau județeană și linie de cale ferată 

amplasată în zone limitrofe, cu constrângeri impuse de elemente naturale și cu o conectivitate 

redusă între ele 

3-Acces adecvat, cu una sau mai multe rute naționale sau feroviare, cu o stare de moderat la 

bună, cu diverse alternative 

4-Acces foarte bun, cu mai multe moduri de transport (calea ferată, cale auto, portul sau 

aeroport), cu conexiuni bune între ele 

 

5.2. Raportul dintre mediul construit și cel neconstruit 
0-Zonele naturale cu spații construite foarte discrete sau punctuale 

1-Zonele construite cu tipologie foarte difuză, care se integrează în peisaj 

2-Zonele construite și cele neconstruite sunt amestecate sau percepția lor are o importanță egală 
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3-Zonele construite sunt dominante, formând panglici sau coridoare de urbanizare și fragmentând 

zonele naturale 

4-Unitățile de peisaj sunt formate din zone urbane dense în cadrul cărora zonele neconstruite sunt 

doar rezultatul neutilizării sau reprezintă parcuri urbane sau spații publice 

5.3. Prezența unor zone construite valoroase (sau protejate; valoarea poate să fie 

reprezentată și de caracteristici unice care sunt ale unor așezări, dar care nu sunt protejate 

prin lege) 
0-Niciuna 

1-Mic ansamblu rural sau urban considerat a fi valoros 

2-Una sau mai multe zone protejate sau cu valoare recunoscută la nivel local 

3-Una sau mai multe zone protejate sau cu valoare recunoscută la nivel regional sau național 

4-Una sau mai multe zone protejate sau cu valoare recunoscută la nivel internațional 

5.4. Dinamica urbană: declin, stabilitate sau creștere 
0-În declin, cu prezență vizibilă a unor construcții degradate / părăsite sau instalații industriale în 

declin 

1-Semne vagi de declin, cu clădiri părăsite și gospodării în stare proastă 

2-Stabilitate relativă, cu foarte puține schimbări petrecute de-a lungul ultimilor ani 

3-Extindere redusă și creștere a densității urbane 

4-Extinderea recentă și agresivă și creșterea a densității urbane  

5.5. Tipologii de locuire (fără locuințe permanente, locuințe împrăștiate, sate grupate, 

orașe mici și mijlocii, orașe mari și metropole) 
0-Așezare foarte comună, cu modele ineficiente de ocupare a terenului 

1-Așezare cu modele amestecate și fără coerență, dar cu o structură recognoscibilă  

2-Așezare pre-configurată sau dezvoltată organic, cu o structură clară 

3-Așezare pre-configurată sau dezvoltată organic, cu trăsături distinctive 

4-Așezare foarte bine dezvoltată, puternic individualizată și care prezintă caracteristici distinctive 

 

6. Indicatori de așezare umană 

6.1 Varietatea și distribuția grupurilor etnice 
0-Întreaga populație face parte dintr-un singur grup etnic 

1-< 5% din populație aparține unui alt grup etnic decât majoritatea 

2-< 10% din populație aparține unui alt grup etnic decât majoritatea 

3-< 20% din populație aparține unui alt grup etnic decât majoritatea 

4-> 25% din populație aparține minorităților etnice 
6.2 Rata natalității 

0-Zona părăsită 

1-Declin (relativ la cifrele anterioare și naționale) 

2-Stabil (relativ la cifrele anterioare și naționale) 

3-Creștere (relativ la cifrele anterioare și naționale) 
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4-Creștere puternică (relativ la cifrele anterioare și naționale) 

 

7. Indicatori ai patrimoniului imaterial 

7.1 Prezența tradiției meșteșugărești 
0-Niciuna 

1-Prezență utilitară orientată către piețele și nevoile locale  

2-Prezența unor abilități singulare transmise în cadrul unor meșteșuguri aparte 

3-Reputație la nivel național pentru cel puțin un domeniu al măiestriei meșteșugărești 

4-Excelență la nivel mondial într-un domeniu meșteșugăresc distinct, suficient de importantă 

pentru a se lua în considerare aplicarea pentru integrare în lista patrimoniului intangibil mondial 

UNESCO 

7.2 Evenimente festive bazate pe tradițiile și folclorul comunităților 
0- Niciunul 

1-Unul sau mai multe evenimente necunoscute pentru cei din afara comunității sau 

similar(e)/similare cu evenimente naționale 

2-Unul sau mai multe evenimente cunoscute în afara comunității pentru unele trăsături folclorice 

distinctive 

3-Unul sau mai multe evenimente foarte cunoscute pentru importanță și pentru particularități 

tradiționale / folclorice specifice 

4-Unul sau mai multe evenimente care necesită conservare datorită originilor ancestrale și 

tradițiilor folclorice unice, de ajuns de important / importante pentru a se lua în considerare 

aplicarea pentru integrare în lista patrimoniului intangibil mondial UNESCO 

7.3 Reputația peisajului în comunitatea amatorilor sau în sectorul turistic 
0-Niciuna 

1-Un număr redus de imagini, tablouri sau cărți poștale reprezentând peisajul, disponibile pe 

internet sau la vânzare în magazinele locale 

2-Un număr considerabil de imagini, tablouri sau cărți poștale reprezentând peisajul, disponibile 

pe internet sau în magazine locale și regionale 

3-Număr important de imagini, tablouri sau cărți poștale reprezentând peisajul, disponibile pe 

internet sau magazine naționale de suveniruri 

4-Disponibilitate la scară largă a imaginilor, a tablouri sau a cărților poștale reprezentând 

peisajul, pe internet sau magazine locale, naționale sau internaționale, cu reprezentativitate 

emblematică sau simbolică pentru regiune sau țară 
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Trebuie semnalat aici faptul că în definirea și departajarea unităților de peisaj este luată în 

considerare prezența monumentelor istorice așa cum sunt ele definite în prezent de legislația 

de profil (vezi mai sus punctul 4.2 Prezența construcțiilor clasate). De asemenea, este de 

remarcat faptul că în demersul de decelare a unităților de peisaj sunt utilizați și indicatori asociați 

cu patrimoniul imaterial (vezi mai sus punctul 7. Indicatori ai patrimoniului imaterial). Astfel, 

se poate concluziona că, în acest caz, peisajul este văzut ca un creuzet ce înglobează celelalte 

elemente ale patrimoniului cultural (așa cum sunt ele descrise în Tezele Prealabile ale Codului 

Patrimoniului Cultural) și nu ca o categorie distinctă a patrimoniului cultural, poziționată alături 

de patrimoniul cultural imobil sau de patrimoniul cultural imaterial. 

De asemenea, în relație cu valorile asociate indicatorilor utilizați pentru analiza 

peisajelor, este de remarcat gradul ridicat de obiectivitate utilizat în majoritatea cazurilor. 

Așadar, de cele mai multe ori sunt folosite criterii clare și ușor de identificat precum: Numeroase 

de zone împădurite (60 > 90%); Peisaj agricol cu ferme medii (10 > 500 ha); Prezența unei arii 

protejate Natura 2000.  

Conform indicatorii enumerați mai sus și în concordanță cu valorile asociate acestora 

asociate acestora, în zona transfrontalieră România-Bulgaria au fost identificate 85 de unități de 

peisaj distincte (vezi Fig. 1.1).  
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Fig. 1.1 - Harta unităților de peisaj pentru zona transfrontalieră România-Bulgaria  
Sursa: LANDSCAPE ATLAS - landscapes identification and character assessment in the Romania-Bulgaria cross border area 

1) Cazanele Dunarii; 2) Ada Kaleh / Simian; 3) Iron Gates Natural Park - Orsova bay; 4) Mehedinti Mountains; 5) Drobeta 

Corridor; 6) Balacitei Piedmont; 7) Danube floodplain near Ostrovu Mare; 8) Danube floodplain near Salcea; 9) Bailestilor 

Plain; 10) Jiu floodplain, 11) Romanescu Park; 12) Danube floodplain near Bistret; 13) Oltetului Piedmont: 14) Romanatilor 

Plain; 15) Danube meadow near Dabuleni; 16) Watermelon area of Dabuleni; 17) Danube floodplain near Ianca; 18) Olt 

floodplain; 19) Cotmeana Piedmont; 20) Boianului and Gavanu Burdea plain area; 21) Vedea Valley; 22) Burnazului plain; 23) 

Comana-Calugareni area; 24) Bucharest peri-urban area; 25) Arges Valley; 26) Danube floodplain between Turnu Magurele 

and Calarasi; 27) Gostinu beach; 28) Baragan Plain; 29) Mostistea Valley; 30) Borcea Danube branch; 31) Ostrov hills; 32) 

Pacuiul lui soare island; 33) Oltinei Plateau Lakes; 34) Oltinei Plateau Valleys; 35) Axiopolis valley; 36) Carasu Valley; 37) 

Harsova to Cernavoda Danube Rivershore; 38) Casimcea Plateau; 39) Casimcea Valley; 40) Sinoe lake; 41) Constanta city; 42) 

Romanian seaside; 43) Cobadin Plateau; 44) Kraymorska - Cotu Vaii dry river beds in Dobrudja Plateau; 45) Dobrudja 

Plateau; 46) Bulgarian Seaside north from cape Shabla; 47) Bulgarian Seaside south of cape Shabla; 48) Balchik; 49) Albena; 

50) Suha Reka & Harsovska Reka region; 51) Silistra - Calarasi cities; 52) Srebarna managed Reserve; 53) Hills and lowlands 

between Silistra and Tutrakan (with lakes and marshs); 54) Tutrakan - Oltenita cities; 55) Wooded areas north of Glavinitsa; 56) 

Razgrad hills (hilly area south from Razgrad); 57) Ludogorie (Dulovo, Isperih and Razgrad wooded areas); 58) Rural 

landscapes north west from Razgrad; 59) Slivo Pole floodplain area; 60) Ruse - Giurgiu cities; 61) Lomovete Rivers Gorges and 

adjacent areas; 62) Rural landscapes between Yantra and Lomovete Rivers; 63) Yantra and Rositsa; 64) Predbalkan in Veliko 

Tarnovo region (The lower parts of the Balkan Mountains); 65) Northern slopes of Central Balkan Mountains (in Elena Region); 

66) Central part of Bulgarian Danube Valley; 67) Svishtov - Zimnicea cities; 68) Belene - Suhaei floodplain area; 69) Nikopol - 

Turnu Magurele cities; 70) Lower river floats in Bulgarian Danube Valley - Vit, Osam, Ogosta, Lom; 71) Gulyantsi floodplain 

area (Cherno pole); 72) Ulpia Oescensium - Sucidava old cities; 73) Iskar Valley; 74 Gorni Vadin Waterfront; 75) Western part 

of Bulgarian Danube Valley; 76) Oryahovo - Bechet cities; 77) Kozloduy - Lom Waterfront; 78) Montana - Dimovo Uplands; 79) 

Iskar upper float; 80) Vrachanski Balkan Nature Park; 81) Western Stara Planina; 82) Belogradchik Rocks; 83) Archar 

Waterfront; 84) Vidin - Calafat cities; 85) Vidin floodplain;  
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Pentru fiecare unitate de peisaj a fost dezvoltată o fișă dedicată (vezi Fig. 1.2) care 

descrie particularitățile respectivului peisaj în următoarele capitole: caracteristicile peisajului și 

evoluția acestuia, puncte de interes (acolo unde este cazul), caracteristici socio-economice, 

patrimoniu cultural și natural și amenințări. De asemenea, fișa include diagrama indicatorilor 

care a dus la definirea respectivei unități de peisaj (vezi Fig. 1.3). Fișa este completată de o serie 

de elemente grafice care au rolul de a ajuta la ”citirea peisajului” și include o secțiune de 

recomandări pentru conservarea unității de peisaj, care conține referiri la realizarea de politici 

specifice, la inițierea de proiecte concrete sau la realizarea unor intervenții punctuale. 

 

 
 

 
Fig. 1.2 - Exemple de fișe dezvoltate pentru unitățile de peisaj  
Sursa: LANDSCAPE ATLAS - landscapes identification and character assessment in the Romania-Bulgaria cross border area 

 



 

31 
 

 

 

 
Unitatea de peisaj nr. 3 - Iron Gates Natural Park - Orșova bay 
 

 

Unitatea de peisaj nr. 3  - Jiu floodplain 
 

 

Unitatea de peisaj nr. 41 - Constanța 

Fig. 1.3 - Diagramele indicatorilor pentru diverse unități de peisaj 
Sursa: LANDSCAPE ATLAS - landscapes identification and character assessment in the Romania-Bulgaria cross border area 

AB) arhitectură și construcții; AP) potențial agricol; NP) potențial natural; HG) caracteristici hidro-geomorfice; IG) patrimoniu 
imaterial; HC) caracteristici umane; UTD) dezvoltare urbană și teritorială 
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În relație cu peisajul, atlasul mai evidențiază alte 2 tipuri de elemente, respectiv:  

⮚ Unități de peisaj tematic, care includ 3 categorii: arhitectură (vezi Fig. 1.4), podgorii 

(vezi Fig. 1.5)  și patrimoniu arheologic (vezi Fig. 1.6).  

⮚ Unități de peisaj cinematic, care adresează peisajul perceput de utilizatorii aflați în 

mișcare (unde sunt incluse 12 tronsoane, respectiv: 86) Bucharest - Constanța A1; 87) 

Seaside Romania; 88) Seaside Bulgaria; 89) Bucharest - Veliko Tarnovo;  90) Danube 

roads BG; 91) Danube roads RO; 92) Iron Gates - Calafat; 93) Ruse - Pleven - Vratsa; 

94) Cernavodă - Hârșova; 95) Olt Valley; 96) București - Pleven; 97) Silistra - Balchik) 

 

Însă, pentru aceste tipuri de elemente care se suprapun peste unitățile de peisaj 

”normale”, atlasul de peisaje înglobează o fișă generală, în cadru căreia sunt păstrate doar 

secțiunile referitoare la descrierea generală, punctele de interes și recomandări. 

Nu în ultimul rând, trebuie semnalat faptul că atlasul de peisaje înglobează fișe dedicate 

pentru 30 de puncte de belvedere sau vederi panoramice remarcabile identificate în zona 

transfrontalieră România-Bulgaria (vezi Fig. 1.7), menite să pună în valoarea peisajele prezente 

în acest spațiu. Alegerea acestor puncte s-a făcut după următoarele criterii: aceste puncte asigură 

observarea și valorificarea diferitelor tipuri de peisaje (rural, urban, sit istoric, sit natural, etc.); 

aceste puncte sunt capabile să ofere o diversitate de percepții (o percepție specifică pentru un 

punct de vedere panoramic sau o percepție largă legată de o cale); adresarea tuturor județelor / 

districtelor; asigurarea unei valorificări adecvate a zonei transfrontaliere ca întreg coerent. 
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Fig. 1.4 - Harta unităților de peisaj tematic - arhitectură  
Sursa: LANDSCAPE ATLAS - landscapes identification and character assessment in the Romania-Bulgaria cross border area  
 

 

 
Fig. 1.5 - Harta unităților de peisaj tematic - podgorii 
Sursa: LANDSCAPE ATLAS - landscapes identification and character assessment in the Romania-Bulgaria cross border area 

 

 

 

 
Fig. 1.6 - Harta unităților de peisaj tematic - patrimoniu arheologic 
Sursa: LANDSCAPE ATLAS - landscapes identification and character assessment in the Romania-Bulgaria cross border area 
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Fig. 1.7 - Harta punctelor de belvedere și a vederilor panoramice remarcabile 
Sursa: LANDSCAPE ATLAS - landscapes identification and character assessment in the Romania-Bulgaria cross border area 

1) CAZANELE, Scenic drive / Mehedinti; 2) ADA KALEH, Rest area / Mehedinti; 3) ISLAZ, promenade area / teleorman; 4) 

JIU TERRACE, rural promenade area near Valea Jiului / Dolj; 5) GRADISTEA hill, Panoramic viewpoint / Olt; 6) CORABIA 

FALEZEI PARK, Panoramic viewpoint / Olt; 7) ZIMNICEA beach, Panoramic viewpoint / Teleorman: 8) GOSTINU beach, 

Promenade / Giurgiu, 9) SULTANA-MALU ROSU, V. Mostistea, Panoramic viewpoint / Calarasi; 10) CALARASI, Central 

parc promenade / Calarasi; 11) SEIMENI, Rest area / Constanta; 12) CONSTANTA, SalignY port, Urban panoramic viewpoint / 

Constanta: 13) Harsova Carsium Citadel, Promenade & Panoramic viewpoint / Constanta; 14) OSTROV-Danube, Scenic drive / 

Constanta; 15) Balchik>Shabla, Scenic drive/ DOBRICH; 16) SREBANA NATURAL reserve, Rest area / SILISTRA; 17) 

TUTRAKAN PORT, Panoramic viewpoint/ SILISTRA; 18) SVESHTARI tumulus, Panoramic viewpoint / RAZGRAD; 19) 

LEVENTA RUSE, Panoramic viewpoint/ RUSE; 20) CHERVEN fortress - RUSENSKI LOM, Panoramic viewpoint / RUSE; 

21) VELIKO TARNOVO tsarevets , Panoramic viewpoint / VELIKO TARNOVO; 22) NIKOPOL fortress, Promenade & 

Panoramic viewpoint / PLEVEN; 23) ORYAHOVO PARK, Central parK promenade / VRATSA; 24) KOZLODUY-LOM, 

Scenic drive / MONTANA; 25) ARCHAR, Panoramic viewpoint / VIDIN, 26) Belogradchik fortress, Promenade & Panoramic 

viewpoint / VIDIN; 27) ZGORIGRAD CHAIRLIFT, Promenade & Panoramic viewpoint / VRATSA, 28) The «Balova Schuma» 

memorial complex, MONTANA, Promenade & Panoramic viewpoint; 29) PANORAMIC BOAT ON DANUBE; 30) 

PANORAMIC CARAVANE 

 

 Punctele de belvedere și a vederile panoramice remarcabile sunt descrise în cadrul unor 

fișe dedicate (vezi Fig. 1.8) care conțin o parte dintre secțiunile utilizate în cadrul fișelor aferente 

unităților de peisaj (descrierea generală, punctele de interes specifice, cheia de ”citire” a 

peisajului și recomandările). De aceasta această însă, fișele înglobează însă și o secțiune 

operațională pentru punerea în valoare a peisajului (denumită ”propunere generală”). 

Această secțiune trasează liniile generale de acțiune pentru valorificarea acestor vederi 

remarcabile și este dublată de o serie de instrucțiuni tehnice referitoare la elementele cheie 

(mobilier, plantații, materiale, texturi, etc.) ce pot fi utilizate pentru amenajarea acestor adecvată 

a acestor spații (vezi Fig. 1.9). 
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Fig. 1.8 - Fișe realizate pentru punctele de belvedere și a vederilor panoramice remarcabile 
Sursa: LANDSCAPE ATLAS - landscapes identification and character assessment in the Romania-Bulgaria cross border area  
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Fig. 1.9 - Instrucțiuni tehnice pentru punerea în valoare a vederilor remarcabile 
Sursa: LANDSCAPE ATLAS - landscapes identification and character assessment in the Romania-Bulgaria cross border area  
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În ciuda caracterului foarte obiectiv al inventarierii și, respectiv a faptului că acest atlas 

de peisaje include o serie de elemente operaționale, din 2014 și până în prezent acesta nu a 

produs efecte juridice sau practice în zona transfrontalieră România-Bulgaria. Lipsa unor 

reglementări juridice de orice nivel (lege naționale, norme, hotărâri ale administrației 

publice centrale sau locale, etc.) care să impună reguli de acțiune și intervenție face ca 

astfel de instrumente să nu aibă succesul scontat și să nu contribuie propriu-zis la 

conservarea, protejarea și valorificarea peisajelor din România.  Atlasul de peisaje elaborat 

pentru această zonă transfrontalieră nu este nici pe departe un instrument perfect, însă 

juxtapunerea sa cu reglementările naționale referitoare la peisaj ilustrează extrem de clar lacunele 

pe care România le are în prezent în privința identificării, evaluării și protejării peisajele la nivel 

național, regional sau local. 

 

 

1.11 Concluzii referitoare la cadrul legislativ național 

 

Conceptul de peisaj cultural nu are o definiție clară, cvasi-unanim acceptată în cadrul 

actelor normative naționale și nu are atașate elemente care să permită operaționalizarea acestuia. 

De asemenea, reglementările din România vădesc o slabă înțelegere a conceptului mai general de 

peisaj, dovadă fiind în acest sens felul în care această sintagmă este utilizată de sine stătător sau 

în relație cu alte concepte. De asemenea, este surprinzătoare multitudinea de definiții prezente în 

acte normative din diverse domenii în condițiile în care există deja definiții ale peisajului 

consacrate la nivel european sau internațional. Este cu atât mai neașteptat faptul că definiții 

stângace ale peisajului apar în acte normative apărute după ratificarea în România a Convenției 

europene a peisajului. 

Complexitatea conceptului de peisaj și mai ales a celui de peisaj cultural, gradul ridicat 

de subiectivitate în înțelegerea și raportarea la aceste concepte, precum și evidenta lipsă de 

expertiză (care permite obiectivizarea raportării la cele două concepte) au dus la apariția unei 

prezențe firave și incongruente a acestor concepte în legislația din România. Neînțelegerea 

rolului peisajului sau a peisajului cultural a împiedicat apariția de instrumente adecvate și 

relevante pentru abordarea reală a acestora. De asemenea, complexitatea morfologică a spațiului 

urban (vezi Fig. 1.10), peste care peisajul se suprapune, contribuie la menținerea acestei stări de 

fapt, iar suprapunerea din spațiul extra-urban cu reglementările și practicile din agricultura sau 

silvicultura propagă în prezent această problemă și la scară teritorială.  
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Fig. 1.10 - Reprezentare a tipurilor morfologice ale spațiului urban (Sursa: Culescu, 2015) 
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II. CADRUL PROFESIONAL ȘI INSTITUȚIONAL 

 

 

2.1 Cadrul profesional 

 

 În ceea ce privește dezvoltarea cadrului profesional capabil să gestioneze inventarierea, 

protejarea, conservarea și valorificarea peisajelor - deopotrivă naturale și / sau culturale - 

problematica trebuie privită din două ipostaze, respectiv: 

⮚ Formarea de specialiști (care coincide cu una dintre măsurile specifice pe care 

România și le-a asumat odată cu ratificarea Convenției europene a peisajului). 

⮚ Atestarea specialiștilor care activează în domeniul patrimoniului cultural. 

 

 

2.1.1 Formarea specialiștilor 

 

În România, domeniul peisagistic este unul relativ nou spre deosebire de alte țări precum 

Franța, Anglia și Italia, cu tradiție în acest domeniu. Primele programe de studii cu specializarea 

Peisagistică / Arhitectura peisajului, au fost înființate în anul 1998, în cadrul Facultăților de 

Horticultură din București și Timișoara. Până în prezent, conform studiilor realizate de Asociația 

Peisagiștilor din Români - AsoP pe piața muncii au fost introduși peste 1.500 de absolvenți. 

Aceștia au fost pregătiți în 8 instituții de învățământ superior, respectiv: 

1) Facultatea de Horticultură din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină 

Veterinară București 

2) Facultatea de Horticultură și Silvicultură din Cadrul Universității de Științe Agricole 

și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara 

3) Facultatea de Horticultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară Cluj-Napoca 

4) Facultatea de Horticultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași 

5) Facultatea de Urbanism din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion 

Mincu” București 

6) Facultatea de Horticultură din cadrul Universității din Craiova 

7) Facultatea de Protecția Mediului din cadrul Universității din Oradea 
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8) Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș din cadrul Universității 

Sapientia 

 

Primii specialiști din domeniul peisagistic au apărut pe piața muncii din România în 2003 

însă, din cauza lipsei reglementărilor specifice, aceștia s-au confruntat cu imposibilitatea de a se 

angaja conform pregătirii urmate. Ocupația de peisagist a fost introdusă în nomenclatorul 

Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) abia 11 ani mai târziu, în 2014. Integrarea codului 

COR 216202 - Peisagist în grupa de bază 2162 - Arhitecți în domeniul peisagistic a fost realizat 

prin eforturile Asociației Peisagiștilor din România - AsoP - organizație non-guvernamentală 

care și-a asumat rolul de a reglementa și sprijini exercitarea ocupației de peisagist în România în 

concordanță cu obiectivele organizației profesionale europene (International Federation of 

Landscape Architects, European Region). Până în 2014, conform studiului de specialitate care a 

însoțit documentația pentru introducerea ocupației de peisagist în nomenclatorul  COR, 

absolvenții programelor de studii superioare din domeniul peisagistic foloseau diferite alte coduri 

COR ca subterfugii pentru a se putea angaja și profesa. Între codurile COR utilizate ca 

subterfugiu de peisagiști pentru angajare înainte de 2014 se numără: cod COR 213206 - Expert 

inginer horticol; cod COR 213207 - Inspector de specialitate inginer horticol; cod COR 213246 

- Inginer de cercetare în agricultură; cod COR 213205 - Consilier inginer horticol; cod COR 

214901 - Alți arhitecți, ingineri și asimilați; cod COR 216609 - Art Director; cod COR 112004 - 

Director societate comercială. În unele cazuri, peisagiștii erau angajați cu coduri COR destinate 

persoanelor cu studii medii sau postliceale precum cod COR 314201- Tehnician agronom - 

cercetare sau cod COR 311803 - Desenator. De asemenea, o serie de peisagiști erau angajați cu 

codul COR 611205 - Peisagist floricultor, respectiv codul COR destinat personalului necalificat 

din domeniul întreținerii spațiilor verzi sau chiar pe coduri COR pentru studii medii care nu au 

legătură directă cu domeniul peisagisticii precum cod COR 832201- Șofer de autoturisme și 

camionete. 

Așadar, în țara noastră, profesioniștii specializați în inventarierea, protejarea, conservarea 

și valorificarea peisajelor, deopotrivă naturale și / sau culturale, reprezintă o generație extrem de 

tânără, cu o experiență care - din punct de vedere oficial - nu excedează 5 ani. Nu este de 

mirare astfel faptul că, în conformitate cu datele deținute de AsoP, până în prezent nu există 

peisagiști angajați în cadrul instituțiilor însărcinate direct cu protejarea patrimoniului cultural, iar 

numărul peisagiștilor angajați în alte instituții ale administrației publice este extrem de redus. De 

asemenea, vidul legislativ din domeniu întreține această stare de fapt. Ocupația de peisagist nu 

este menționată până în prezent în mod direct, în nici un act normativ, în rândul actorilor care 
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participă în calitate de specialiști la modelarea și gestionarea spațiului care ne înconjoară. Chiar 

și Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților, care are incidență directă asupra activității curente a peisagiștilor este extrem de 

vagă în acest sens. În cadrul acestui act normativ se specifică, la Art. 11 - alineatul (2), faptul că 

”proiectele de amenajare specifică vor fi elaborate de către specialiști în domeniul arhitecturii 

peisagistice, al urbanismului, al horticulturii și forestier”. Nu se specifică astfel în mod clar 

modalitatea prin care se atestă specializarea și nu se corelează activitatea acestor specialiști cu 

obligațiile administrațiilor publice referitoare la administrarea spațiilor verzi. În fapt, ”specialiști 

în domeniul arhitecturii peisagistice, al urbanismului, al horticulturii și forestier” este singura 

sintagmă utilizată fără a fi corelată cu alte concepte-cheie în cadrul Legii nr. 24/2007 (vezi Anexa 

1), aceasta ”plutind” în cadrul actului normativ fără capacitatea de a produce efecte juridice. În 

acest fel, fără obligația unei comenzi directe din partea administrației publice (care implică, între 

altele, și asumarea ulterioară a proiectelor propriu-zise), activitatea peisagiștilor rămâne în 

prezent la nivel de hobby în raport cu posibilitatea de a genera schimbări reale în cadrul nostru de 

viață.  

În ceea ce privește inventarierea, protejarea, conservarea și restaurarea monumentelor 

istorice, din datele deținute de AsoP reiese faptul că interesul pentru acești specialiști precum și 

nevoia inserării lor în demersul de protejare a patrimoniului cultural sunt din ce în ce mai 

pregnante. Complexitatea monumentelor istorice care se constituie în elemente ale peisajului 

cultural a dus, de-a lungul timpului, la desemnarea unor peisagiști ca membri în cadrul comisiilor 

de specialitate ale Ministerului Culturii sau la solicitarea opiniei sau expertizei specialiștilor 

peisagiști în domeniul protecției monumentelor istorice din România. Totuși, pentru moment, 

profesioniștii din domeniul peisagistic nu au o prezență constantă în cadrul organismelor de 

profil din țara noastră, iar acest lucru este de cele mai multe ori evidențiat de calitatea slabă a 

intervențiilor realizate asupra de exemplu asupra parcurilor și grădinilor istorice, multe dintre 

acestea generând conflicte publice așa cum este în prezent exemplul proiectului care 

intenționează ”reabilitarea și restaurarea” Grădinii Cișmigiu din București - cea mai emblematică 

amenajare peisagistică istorică din România.  

 

 

2.1.2 Atestarea specialiștilor 

 

În baza dispozițiilor art. I pct. 1 ale Legii nr. 211/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 

72/2013 privind reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, 
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respectiv ale H.G. nr. 475/28.06.2018 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1069/2013 

privind înființarea, organizarea și funcționarea I.N.C.F.C., activitatea de atestare în domeniul 

monumentelor istorice a specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării 

monumentelor istorice revine Institutului Național al Patrimoniului. 

Conform reglementărilor în vigoare, calitățile pentru care se acordă atestarea sunt:  

a) specialist;  

b) expert; 

c) expert tehnic.  

Specializările pentru care se acordă atestarea sunt: 

a) elaborare de studii, cercetări și inventariere monumente istorice - A 

b) verificare / verificare tehnică - B 

c) șef de proiect complex, doar pentru arhitecți - C;  

d) șef de proiect de specialitate: restaurare arhitectură, structuri istorice, inginerie 

instalații, componente artistice și / sau urbanism istoric, după caz - D;  

e) executare lucrări, în funcție de domeniu - E; 

f) dirigentare lucrări, în funcție de domeniu - F  

g) urmărirea comportării în timp și monitorizarea monumentelor istorice, în funcție 

de domeniu - G.  

Domeniile în care se acordă atestările sunt următoarele:  

a) restaurare arhitectură - 1; 

b) urbanism istoric - 2; 

c) studii, cercetări și inventariere monumente istorice - 3;  

d) consolidare / restaurare, structuri istorice - 4; 

e) inginerie instalații - 5;  

f) conservare / restaurare pictură murală - 6;  

g) conservare / restaurare pictură pe lemn -7;  

h) restaurare lemn, lemn policrom, după caz - 8;  

i) conservare / restaurare decorații piatră, stucatură și / sau ceramică, după caz - 9; 

j) conservare / restaurare metal - 10; 

k) conservare / restaurare vitralii și sticlă - 13. 

În prezent, rolul peisagistului în raport cu gestionarea și intervenția asupra 

monumentelor istorice este relativ incert. Acest aspect este favorizat de ambiguitatea referitoare 

la încadrarea peisajelor culturale (cum este de exemplu cazul parcurilor și grădinilor istorice 

clasate ca atât ca monumente cât și ca ansambluri sau situri) și, respectiv, de absența unei 
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corespondențe clare între tipurile de monumente istorice, categoriile de intervenții și domeniile 

de atestare. Dincolo de toate neclaritățile, cert este faptul că până în prezent nici un profesionist 

cu studii în specializarea Peisagistică și care activează în domeniu peisagistic din România nu a 

reușit să obțină o astfel de atestare din partea Ministerului Culturii. 

Atestarea în calitatea de specialist în domeniile prevăzute la punctele a)-e) se face pe baza 

îndeplinirii următoarelor condiții generale:  

a) studii - absolvent de studii universitare, cu diplomă de licență sau echivalentă, in 

domeniul de atestare și master în specialitate pentru absolvenții facultăților de 

profil cu durata de 3 ani de studii. Este luată în considerare și absolvirea cursurilor 

de specializare postuniversitare în domeniul de atestare sau a celorlalte forme de 

pregătire de specialitate agreate.  

b) vechime in specialitate - 5 ani de activitate efectivă in domeniul protejării 

monumentelor istorice. Este considerată activitate și absolvirea cursurilor de 

specializare postuniversitare sau a altor forme de pregătire de specialitate agreate.  

c) experiență - participarea ca întocmitor a minimum 5 lucrări de investigare, 

cercetare ori inventariere de monumente istorice aprobate, însușite sau avizate, 

după caz, ori a 5 proiecte din domeniul monumentelor istorice, avizate de 

Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, ori participarea la executarea, 

dirigentarea a minimum 5 lucrări de conservare, consolidare, restaurare, 

reabilitare a unor monumente istorice sau 3 lucrări de conservare, restaurare 

componente artistice la monumente istorice, încheiate prin procese-verbale de 

terminare a lucrărilor cu calificativul "bine", "foarte bine" sau "excepțional". 

Neclaritatea sintagmei ”5 ani de activitate efectivă” precum și numărul redus de proiecte 

care vizează monumente istorice relaționate cu domeniul peisagistic (care face în sine imposibilă 

generarea unei cariere susținute doar din activitatea relaționată cu patrimoniul istoric), reprezintă 

la rândul lor alte motive temeinice care împiedică în prezent atestarea profesioniștilor peisagiști. 

Clarificarea modului în care este validată ”activitatea efectivă” este importantă mai ales prin 

prisma faptului că, așa cum s-a arătat în secțiunea anterioară, specialiștii din domeniul peisagistic 

nu pot atesta angajarea ca peisagist dincolo de momentul înscrierii în nomenclator a codului 

COR 216202 - Peisagist.  

Între condițiile speciale pentru atestarea calității de specialist în cazul specializării șef 

de proiect de specialitate pentru domeniile restaurare arhitectură și urbanism istoric este 

necesară obținerea dreptului de semnătură din partea Ordinului Arhitecților din România (OAR) 

sau dovada înscrierii în Registrul Urbaniștilor din România (RUR). Având în vedere 
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ambiguitatea referitoare la domeniul în care se încadrează proiectele care abordează restaurarea 

unor parcuri sau grădini istorice, este momentan neclar dacă un profesionist peisagist trebuie să 

îndeplinească și aceste condiții speciale pentru a primi atestarea din partea Ministerului Culturii. 

Este însă de reținut faptul că obținerea dreptului de semnătură din partea OAR implică în fapt 

absolvirea unui program de studii superioare de profil (respectiv 6 ani de studiu). De asemenea, 

înscrierea în RUR presupune parcurgerea unei proceduri neclare cu privire la specializările pe 

care un peisagist le poate accesa. Hotărârea nr. 101/2010 pentru aprobarea Regulamentului 

privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și 

de urbanism și a Regulamentului referitor la organizarea și funcționarea Registrului 

Urbaniștilor din România definește 14 tipuri de specializări, însă utilizează în plus alte 22 de 

tipuri de specializări nedefinite în relație cu elaborarea documentațiilor de amenajarea 

teritoriului (vezi Anexa 2). Astfel, devine interpretabil dreptul specialiștilor peisagiști fără studii 

de urbanism de a accesa atestări RUR care trec dincolo de realizarea de studii preliminare și care 

permit implicarea în etapa operațională a documentațiilor de urbanism adică la generarea de 

regulamente de amenajarea teritoriului și de urbanism, adaptate însă pentru gestionarea sau 

intervenția asupra amenajărilor specifice domeniului peisagistic. Acest aspect este extrem de 

important de exemplu în ceea ce privește elaborarea secțiunilor planului de amenajare a 

teritoriului național care, în fapt, ar trebui să încorporeze Planurile Teritoriale de Peisaj (PTP) 

prevăzute a fi realizate conform tezelor prealabile Codului patrimoniului cultural. Este interesant 

de remarcat aici și faptul că Hotărârea nr. 101/2010 nu prevede o ștampila dedicată în acest sens, 

așa cum prevede de exemplu pentru elaborarea unor capitole / secțiuni ale planurilor de 

amenajarea teritoriului sau de urbanism. Referitor la aceste neclarități, trebuie specificat și faptul 

că RUR nu a emis până în prezent un punct de vedere ca urmare a solicitării transmise în scris la 

începutul acestui an. Astfel, pentru moment, relația peisagistului cu specializările certificate de 

acest organism profesional nu poate să fie stabilită în mod clar și, în consecință, acest aspect 

grevează asupra posibilității de a accesa diferite calități conferite de Ministerul Culturii pentru 

protejarea monumentelor istorice. 

Revenind la calitățile pentru care se acordă atestarea din partea Ministerului Culturii, 

respectiv la cea de expert sau de expert tehnic, acestea sunt cel mai probabil total inaccesibile 

având în vedere neclaritatea sintagmei ”minimum 10 ani de activitate efectivă” în domeniul 

protejării monumentelor istorice și numărul minim de ”7 lucrări de protejare a 

monumentelor istorice, de complexitate deosebită” necesare pentru îndeplinirea condițiilor de 

atestare. De asemenea, pentru specialiștii din domeniul peisagistic este în prezent imposibilă 

atestarea ca verificator sau verificator tehnic deoarece una dintre condițiile ce trebuie 
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îndeplinite cumulativ este aceea de a avea o vechime de minimum 3 ani în domeniu ca 

specialist atestat de către Ministerul Culturii în domeniul protejării monumentelor istorice. 

 

 

2.2 Cadrul instituțional 

 

 Cadrul instituțional însărcinat în prezent în România cu protejarea monumentelor istorice 

nu este adaptat pentru a trata problematica complexă a elementelor care țin de domeniul 

peisagistic și, cu atât mai puțin pentru a susține activitatea ce ar urma să fie generată prin 

aplicarea Codului patrimoniului cultural care înglobează și peisajele culturale. Lipsa 

specialiștilor de profil din aceste foruri poate fi explicată desigur, într-o oarecare măsură, prin 

aspectele deja detaliate în cadrul secțiunii anterioare, referitoare la cadrul profesional. 

 Așa cum se poate desprinde din răspunsurile primite din partea a 10 dintre instituțiile 

asociate Ministerului Culturii la adresa nr. 811 din 10.05.2019 privind realizarea unui cadru 

legislativ coerent pentru asigurarea protejării, conservării și transmiterii pe termen mediu și lung 

a patrimoniului cultural imaterial în ansamblul său (respectiv: Centrul Cultural Județean 

”Theodor Burada”, Centrul Județean de Cultură și Artă, Direcția Județeană de Cultură Bacău, 

Direcția Județeană de Cultură Brașov, Direcția Județeană de Cultură Iași, Direcția Județeană de 

Cultură Ilfov, Direcția Județeană de Cultură Suceava, Direcția Județeană de Cultură Vrancea, 

Institutul Național al Patrimoniului, Muzeul Național al Țăranului Român) foarte puține înțeleg 

și opinează în legătură cu conceptul de peisaj cultural care este momentan unul extrem de vag și 

subiectiv în mentalul colectiv. Din cele 10 răspunsuri, doar 2 abordează direct acest concept: 

⮚ Răspunsul Direcției Județene de Cultură Bacău care specifică faptul că ”În cazul în 

care într-un peisaj cultural declarat nu există deja elemente de patrimoniu cultural 

imaterial, legislația poate stimula anumite oportunități de corelare: organizare de 

evenimente de patrimoniu cultural imaterial, etc.”, relaționând astfel conceptul cu 

aspecte care țin mai degrabă de patrimoniul cultural imaterial. 

⮚ Răspunsul Institutului Național al Patrimoniului care precizează că ”În ceea ce 

privește noțiunea de peisaj cultural, în concordanță cu prevederile UNESCO din 

Convenția Europeană a Peisajului, precum și din Convenția pentru Salvgardarea 

Patrimoniului Cultural Imaterial, susținem elaborarea unei reglementări legislative 

dedicată noțiunii de arie culturală protejată, care să includă și normele de aplicare; se 

pot astfel delimita arii culturale protejate pentru domenii ale patrimoniului cultural 

imaterial, cum ar fi: meșteșuguri artistice tradiționale, credințe, datini și obiceiuri, care 



 

46 
 

să valorifice elemente ale identității zonale.”. Trecând peste faptul că această Convenție 

europeană a peisajului este un demers al Consiliului Europei și nu al UNESCO 

(convenția nefiind asumată momentan dincolo de nivelul european!), este interesant 

faptul că și în acest caz peisajul cultural este asociat cu patrimoniul cultural imaterial, 

aspectele referitoare strict la peisajul cultural (de exemplu așa cum sunt ele dezvoltate de 

în cadrul  Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage 

Convention) nefiind abordate sub nici o formă. 

 

În legătură cu capacitatea instituțiilor însărcinate cu protejarea patrimoniului este 

important de menționat și răspunsul Direcției Județene de Cultură Ilfov, respectiv: 

”Referitor la Adresa MCIN nr. 314/GP/13.05.2019, înregistrată la DJC Ilfov cu nr. 

526/13.05.2019 prin care ne cereți sprijinul cu o serie de informații, puncte de vedere în 

contextul implementării proiectului Monumente istorice - planificare strategică și politici 

publice optimizate, vă aducem la cunoștință faptul că în cadrul Direcției Județene pentru 

Cultură nu există personal de specialitate pentru a duce la îndeplinire eventualele 

propuneri referitoare la aspectele reglementate de actele normative în vigoare.”  

 Acest răspuns, asociat cu lipsa completă de reacție a celorlalte instituții de profil 

fundamentează ideea că, cel puțin pentru moment, cadrul instituțional din România nu este 

pregătit în mod adecvat pentru a face față provocării introducerii în legislația națională și, în 

consecință, în practica curentă a unor noțiuni extrem de complexe și relativ noi precum peisajul 

cultural sau patrimoniul cultural imaterial. 
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III. EXEMPLE DE ORGANIZARE A PROTEJĂRII PEISAJULUI CULTURAL 

 

3.1 Anglia 

 Pornind de la premisa instituită de Convenția europeană a peisajului (CEP - conform 

căreia toate peisajele trebuie avute în vedere, adică atât cele care pot fi considerate deosebite, 

precum și cele obișnuite sau degradate) și de la faptul că Anglia este deja semnatară acestei 

convenții (asumându-și în consecință obligațiile instituite de convenție), peisajele din această 

țară sunt privite și abordate global în cadrul conceptului mai larg de peisaj. Principalul rezultat 

scontat prin implementarea prevederilor CEP este acela că „Toate peisajele din Anglia trebuie să 

fie apreciate și bine îngrijite, … toate peisajele vor fi mai bine planificate, mai bine proiectate și 

gestionate în mod sensibil, cu omul ca punct focal”. 

Pentru a asigura implementarea prevederilor CEP, în această țară au fost dezvoltate o 

serie de ghiduri care să ajute înțelegerea conceptelor și modul în care acestea se relaționează 

cu instrumente operaționale. Instrucțiunile cu privire la implementarea CEP sunt structurate în 

trei părți distincte, respectiv: 

⮚ primă parte care explică ce reprezintă CEP pentru cei care se ocupă de protejarea 

peisajelor, care sunt conceptele cheie, ce responsabilități își asumă fiecare tip de actor, ce 

resurse de informare și cooperare există, etc.; 

⮚ o a doua parte care descrie principiile de bază ale CEP și detaliază modul în care acestea 

trebuie să fie integrate în planurile de acțiune; este important de menționat aici faptul că 

documentul insistă asupra importanței asigurarea clarității termenilor și definițiilor ce se 

utilizează în cadrul acestor instrumente; 

⮚ o a treia parte care se concentrează asupra modului în care pot fi dezvoltate planuri, 

politici și strategii referitoare la peisaj, detaliind structurile și temele prioritare ale unor 

astfel de instrumente, precum și procesul de elaborare efectivă a acestora. 

Anglia a desemnat Departamentul pentru Mediu, Hrană și Afaceri Rurale (Department 

for Environment, Food & Rural Affairs) din partea Guvernului britanic pentru a asista 

implementarea prevederilor CEP și pentru a asigura îndeplinirea rezultatelor scontate.  

 Referitor la protecția peisajelor, în cazul Angliei este important de semnalat faptul că, în 

paralel cu aplicarea prevederilor CEP, autoritățile locale procedează la protejarea peisajelor 

importante la nivel local prin intermediul unei desemnări locale dedicate în acest sens (LLD - 

Local Landscape Designations). Acestea nu reprezintă însă o abordare concertată, aspect 

subliniat de diversitatea de denumiri sub care apar aceste peisaje protejate, cum ar fi Zone cu 

peisaj de mare valoare (Areas of Great Landscape Value), Zone cu peisaje speciale (Special 
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Landscape Areas) sau Zone cu peisaje de importanță specială (Areas of Special Landscape 

Importance).  Această abordare are în vedere nevoia de recunoaștere locală a unor peisaje 

valoroase pentru comunitățile care interacționează permanent cu acesta, însă nu constituie o 

impunere venită de la nivel central, prin intermediul unor reglementări naționale sau regionale.  

Pe lângă aceste situații, Anglia a dezvoltat o politică națională pentru a gestiona ”mediul 

istoric”. ”PPS5 - Planning Policy Statement 5 Planning for the Historic Environment” stabilește 

politicile de planificare pentru conservarea patrimoniului istoric din această țară. O caracteristică 

cheie a PPS5 este abordarea holistică a ”mediului istoric”. Elementele ”mediului istoric” demne 

de luat în considerare în problemele de planificare sunt numite „bunuri de patrimoniu”. În acest 

caz, sintagma cuprinde toate formele și expresiile, inclusiv: clădiri, parcuri și grădini, vestigii 

istorice aflate la suprafață sau îngropate ori scufundate, zone, situri și peisaje, indiferent dacă 

sunt desemnate sau nu ca atare ori dacă au sau nu calitățile necesare pentru a fi desemnate. 

Pentru a sprijini autoritățile locale, proprietarii și alte părți interesate în implementarea acestor 

politici, guvernul a elaborat un ghid care să ajute la interpretarea lor.  Ghidul urmărește să 

stabilească direcțiile principale de acțiune pentru respectarea politicilor și obiectivele naționale 

pentru ocrotirea patrimoniului, fără a prescrie însă o metodologie unică sau un cadru specific.  

 Politicile decelează între următoarele ”bunuri desemnate” (designated assets): 

⮚ Situri aparținând patrimoniului mondial (World Heritage Sites), așa cum sunt ele 

desemnate de UNESCO; 

⮚ Monumente planificate (Scheduled monuments) desemnate prin legea privind 

monumentele istorice și siturile arheologice (Ancient Monuments and Archaeological 

Areas Act 1979) pentru importanța lor națională; 

⮚ Clădiri listate (listed buildings) înscrise prin legislația de planificare (Planning Act 

1973) pentru  importanța lor arhitecturală sau istorică; 

⮚ Situri pentru epave protejate desemnate prin legea dedicată (Protected Wrecks Act 

1973) pentru importanța lor istorică, arhitecturală sau artistică; 

⮚ Arii de conservare (conservation areas) desemnate prin legislația de planificare 

(Planning Act 1973), cu precădere de către autoritățile locale, pentru importanța lor 

arhitecturală sau istorică, statutul fiind acordat atunci când se dorește păstrarea sau 

ameliorarea caracterului sau aspectului unei zone. 

⮚ Parcuri și grădini clasate (registered parks and gardens) desemnate prin legislația 

referitoare la clădiri istorice și monumente istorice (Historic Buildings and Ancient 

Monuments Act 1953) pentru importanța lor istorică; 
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⮚ Câmpurile de luptă clasate (registered battlefields) desemnate de English Heritage 

(organizație însărcinată cu protejarea siturilor și artefactelor istorice fără o bază 

legislativă. 

Este de remarcat aici faptul că aceste politici nu abordează conceptul integrator - peisaje 

culturale - deși în cadrul ”bunurilor desemnate” sunt listate mai multe elemente care fac parte 

din această categorie a patrimoniului cultural precum ariile de conservare sau  câmpurile de luptă 

clasate. De asemenea, trebuie precizat faptul că Ghidul ”PPS5 - Planning Policy Statement 5 

Planning for the Historic Environment” prevede că, atunci când este cazul, English Heritage și 

alte organisme profesionale și de specialitate pot veni în sprijinul celor care se ocup de 

conservarea patrimoniului, oferind informații și consultanță pentru o gamă largă de teme. 

 

 

3.2 Italia 

 În Italia, peisajele sunt protejate prin intermediul Codul bunurilor culturale și al 

peisajului (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Codul definește peisajul ca fiind un 

teritoriu ce exprimă identitate, al cărui caracter derivă din acțiunea factorilor naturali, umani și 

din relaționarea dintre aceștia. În conformitate cu prevederile acestui cat normativ național, 

patrimoniul cultural este constituit din bunuri culturale (beni culturali) și din bunuri 

peisagistice (beni paesaggistici). Bunurile peisagistice se compun din imobile și arii care sunt 

expresia valorilor istorice, culturale, naturale, morfologice și estetice ale terenului și orice alte 

bunuri identificate prin lege sau în conformitate cu legea. 

Bunurile peisagistice includ: 

⮚ Imobile și arii de interes public notabil precum: lucruri imobile (le cose immobili) 

de o frumusețe naturală deosebită sau singularitate geologică; vilele, grădinile și 

parcurile care se remarcă pentru frumusețea lor neobișnuită; ansambluri de lucruri 

imobile (i complessi di cose immobili) care constituie un aspect caracteristic având 

valoare estetică și tradițională; 

⮚ Zonele protejate de lege precum teritoriile de coastă incluse într-o bandă de 

adâncime de 300 de metri față de țărm; teritoriile adiacente lacurilor incluse într-o 

bandă de adâncime de 300 de metri de linia țărmului, de asemenea pentru teritoriile 

ridicate de pe lacuri; râurile, pârâurile, cursurile de apă; munții pentru o parte care 

depășește 1.600 de metri deasupra nivelului mării pentru lanțul alpin și 1.200 de metri 

deasupra nivelului mării pentru lanțul pentru insule; ghețari și formațiuni glaciare; 
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parcurile și rezervațiile naționale și regionale, precum și teritoriile de protecție 

externă a parcurilor; g) teritoriile acoperite de păduri și plantații de protecție, chiar 

dacă sunt deteriorate de incendiu; suprafețe atribuite universităților agricole și zone 

cu uz civic; zonele umede; vulcani; zonele de interes arheologic; 

⮚ Imobilele și ariile care fac subiectul oricărui fel de protecție instaurată prin 

intermediul planurilor de peisaj; 

Este de remarcat aici faptul că, pe lângă parcurile și grădinile istorice și elementele 

desemnate ca fiind protejate prin intermediul unor documentații de peisaj, sunt protejate ca 

bunuri peisagistice și elementele preponderent naturale.  

 Dezvoltarea planului de peisaj include cel puțin: 

⮚ analiza teritoriului supus planificării, atât prin prisma aspectelor referitoare la peisaj 

cât și la natură, istorie, etc.; 

⮚ analiza imobilelor și ariilor declarate ca fiind de interes public și determinarea 

tiparelor de utilizare specifice; 

⮚ analiza zonele naturale protejate de lege și determinarea caracteristicilor de utilizare 

care pot să asigure conservarea caracteristicilor distinctive; 

⮚ analiza oricăror elemente suplimentare care trebuie supuse unor măsuri specifice de 

salvgardare și utilizare; 

⮚ analiza dinamicii transformării teritoriului în scopul identificării factorilor de risc și a 

elementelor de vulnerabilitate a peisajului, precum și compararea cu celelalte acte de 

amendare, planificare și apărare a solului; 

⮚ identificarea intervențiilor de recuperare și reamenajare a zonelor degradate 

semnificativ și a celorlalte intervenții de îmbunătățire compatibile cu cerințele de 

protecție; 

⮚ identificarea măsurilor necesare pentru introducerea corectă, în contextul peisajului, a 

intervențiilor de transformare a terenurilor, pentru a realiza o dezvoltare durabilă a 

zonelor în cauză; 

În Italia, protejarea peisajelor cade în sarcina statul și a regiunilor, care trebuie să se 

asigure de faptul că întreg teritoriul este cunoscut, protejat, planificat și gestionat în mod adecvat, 

în funcție de valorile diferite exprimate în diverse contexte care compun peisajul. În acest scop, 

regiunile dezvoltă reglementări specifice de utilizare a teritoriului prin planuri de peisaj sau 

planuri urban-teritoriale, având însă în vedere în mod valorile peisajului, aceste documentații 

purtând denumirea de ”planuri de peisaj”. Dezvoltarea planurilor de peisaj se realizează în cadrul 

unor cooperări între Minister și regiuni. 
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Planurile de peisaj au rolul de a identifica caracteristicile particulare ale teritoriului și 

ale peisajului, precum și de a defini linii de acțiune specifice, în primul rând pentru: 

⮚ conservarea elementelor constitutive și a morfologiei bunurilor de peisaj supuse 

protecției, ținând cont și de tipologiile arhitecturale, de tehnicile și materialele de 

construcție, precum și necesitatea restabilirii valorilor peisajului; 

⮚ reamenajarea zonelor afectate sau degradate; 

⮚ protejarea caracteristicilor peisajului din alte zone teritoriale, asigurând în același 

timp un consum cât mai redus al resurselor teritoriale; 

⮚ identificarea liniilor de dezvoltare urbană și de construire, pe baza compatibilității 

acestora cu diversele valori recunoscute și protejate ale peisajului, cu acordarea unei 

atenții deosebite conservării peisajelor rurale și a siturilor incluse în lista 

patrimoniului mondial UNESCO. 

 

 

3.3 Spania 

Din cauza cadrului instituțional extrem de complex, Spania a decis de-a lungul timpului 

dezvoltarea de planuri strategice la nivel național care să ghideze pentru a adresa diverse 

problematici sensibile. Astfel la ora actuală, în cadrul acestei țări, funcționează Planul Național 

al Peisajelor Culturale. Baza legală pentru dezvoltarea acestui instrument strategic este Legea 

nr. 16/1985 referitoare la patrimoniul istoric spaniol. Acest act normativ stabilește (la Art.2) 

faptul că administrația publică centrală va adoptă măsurile necesare pentru a facilita colaborarea 

cu restul autorităților publice și cooperarea dintre acestea pentru a colecta și furniza informații 

cât ar fi necesare demersului vizat și faptul că organismul însărcinat cu protejarea patrimoniului 

trebuie să favorizeze comunicarea și schimbul de programe de acțiune și informații referitoare la 

patrimoniul istoric spaniol.  

Planurile naționale de conservare a patrimoniului reprezintă o sinteză a două elemente: 

Planurile naționale de informații prevăzute de legea patrimoniului istoric spaniol, care sunt de 

competența Consiliului patrimoniului și Planurile de conservare și restaurare prevăzute în 

Decretul care a generat Institutul Patrimoniul Cultural din Spania. Astfel, aceste planuri naționale 

sunt în fapt instrumente de coordonare între diferitele administrații la scară națională și 

definesc criterii stabilite de comun acord și stabilesc protocoale de acțiune, cu metodologii 

unificate. 

 Planul Național al Peisajelor Culturale abordează cu prioritate peisajele considerate 

relevante pentru semnificația lor culturală, care poartă denumirea de peisaje de interes cultural. 
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Acesta plan propune o succesiune logică de acțiuni, care pornește de la o fază anterioară de 

identificare și identificare a peisajelor. Practic acest plan național propune direcții strategice de 

planificare și dezvoltare pentru infrastructura culturală, turistică, de mediu, rurală sau urbană și, 

respectiv, pentru orice alt tip de infrastructură ce poate avea impact asupra caracterului și valorii 

peisajului. În acest fel, atât administrația publică, cât și alți actori care dezvoltă acțiuni cu impact 

asupra peisajului beneficiază de un instrument care le oferă informațiile și criteriile relaționate cu 

peisajul necesare dezvoltării adecvate a proiectelor. 

 Implementarea acestui plan strategic este asigurată de Comisia de Monitorizare a 

Planului Național al Peisajelor Culturale, formată din: 

⮚ Coordonatorul Planului Național al Peisajelor Culturale 

⮚ Vice-coordonatorul Planului Național al Peisajelor Culturale 

⮚ Secretarul Planului Național al Peisajelor Culturale 

⮚ Reprezentantul Institutul Patrimoniul Cultural din Spania 

⮚ Reprezentanți ai Comunităților Autonome  

⮚ Experți externi (specialiști în planificarea peisajului și a teritoriului, în planificare 

urbană, în arhitectură, etc.) 

⮚ Reprezentanți ai altor instituții implicate în protejarea patrimoniului 

⮚ Tehnicieni din cadrul Institutul Patrimoniul Cultural din Spania 

⮚ Reprezentanți ai administrației publice centrale (Min. Culturii, Min. Agriculturii)  

Date fiind caracteristicile particulare ale peisajului cultural ca bun de patrimoniu, 

vulnerabilitatea ridicată a valorilor sale și sprijinul legal foarte limitat și greu de focalizat pe 

protejarea acestuia, Planul Național stabilește următoarele obiective specifice: 

1) Identificarea, caracterizarea și salvgardarea. 

2) Conștientizarea socială și recunoașterea politică. 

3) Cooperarea comunității internaționale, naționale și autonome. 

Pentru identificarea și caracterizarea peisajelor, un grup de experți desemnați special în 

acest sens a convenit asupra unei definiți și asupra categoriilor de peisaj utilizate în cadrul 

acestui proces. Cadrul creat de specialiști a permis identificarea, caracterizarea, clasificarea și 

compararea peisajelor culturale ale Spaniei și respectiv instituirea de măsuri și acțiuni concrete 

pentru protejarea acestor bunuri de patrimoniu.  
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Anexa 1 - Concept Map privind relaționarea conceptelor din cadrul Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și 

administrarea spațiilor verzi din zonele urbane 
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Anexa 2 - Corelarea specialiștilor cu documentațiile în cadrul Hotărârii nr. 101/2010 (RUR) 
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