
Proiect: Monumente istorice, planificare strategică și politici publice optimizate (SIPOCA 389/ SMIS 115895; 

Activitatea „A1.1 Inventarierea și analiza legislației în domeniul patrimoniului cultural”  

RAPORT  

de inventariere și analiză legislație

Patrimoniu Cultural Imaterial 

PREAMBUL 

Prezenta analiză ține cont de sarcinile trasate în fișa postului Expert analiză și sistematizare legislație (Titlul VI...), etapa I proiect, respectiv: 

realizează analiza transversală a legislației din domeniul patrimoniului cultural imaterial urmărind implicaţiile în relaţie cu legislaţia privind drepturile de autor, cea privind 

mărcile comerciale şi a produselor cu denumire sau origine controlată, cea din domeniul muncii în ceea ce priveşte recunoaşterea unor meşteşuguri sau produse tradiţionale 

care nu-şi mai au corespondent în standardizările şi codificările actuale legate de meserii sau produse (precum materialele de construcţie ieşite din uzul curent şi care nu mai 

sunt produse în serie). Raportul va include următoarele aspecte, fără a se limita la acestea:  

– problematica centrelor culturale rurale cu rol în perpetuarea tradiţiilor – nivel de interes şi percepţie a publicului, localizare şi densitate, programe şi personal în

relaţie cu finanţarea publică sau privată, relaţionare cu sistemul formal de educaţie;

– practici comerciale sau de natură politică în relaţie cu specularea unor tradiţii, imagini sau personalităţi istorice ca vector de promovare şi mod de abordare în alte

state europene a acestui aspect;

– legislaţia muncii în conflict cu perpetuarea unor meşteşuguri tradiţionale, consecinţele privind capacitatea de formare profesională şi vocaţională în acest sens;

– descrierea critică a modelului şi a practicii nipone care au introdus ideea de „tezaur uman viu” cu concluzii privind elementele care ar trebui să fie replicate sau, după

caz, evitate în preluarea acestui model;

– identificarea unor perimetre de manifestare a unor tradiţii cu suficient impact în definirea peisajului şi a comunităţilor locale şi extragerea din acestea a unor linii

directoare cu rol de pilot pentru integrarea cu problematica tratată de Titlul IV referitor la peisajul cultural.

Conform celor stabilite de către coordonatorul de proiect, raportul va urmări: 

– să adune date din sectoare, și să le analizeze practica instituțiilor cu atribuții,  să identifice ce funcționează și ce nu funcționează, cauzele disfuncționalităților în

aplicarea prevederilor legale /carențelor de punere în practică

– să identifice (prin analiza textului legilor)  paralelismele, suprapuneri, suprareglementare, vid, carențe în definire și alte probleme prin raportare la normele de

tehnică legislativă și să propună soluții

– să analizeze modelele altor state în vederea  propunerii de soluții

– să simplifice, nu să complice cadrul existent, în ideea de a crea un text de lege cuprinzător prin faptul că surprinde esența, nu prin adresarea fiecărui caz particular
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Analiza de față se raportează preponderent la prevederile Tezelor prealabile ale Codului patrimoniului cultural, Titlul VI – Reglementări 

specifice patrimoniului cultural imaterial, aprobate prin H.G. nr. 905/2006. Am avut, de asemenea, în vedere, în mod prioritar, legislația în 

vigoare în domeniul patrimoniului cultural imaterial: Legea nr. 410/2005 privind acceptarea Convenției pentru salvgardarea patrimoniului 

cultural imaterial, Legea nr 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, O.M.C.C. nr. 2436/2008 privind elaborarea Programului 

național de salvgardare, protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial, O.M.C.C. nr. 2236/2008 privind organizarea, 

funcționarea și atribuțiile Comisiei naționale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, O.M.C.C. nr. 2491/2009 pentru aprobarea 

Regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU, Legea nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale. Fără a realiza o analiză exhaustivă a legislației 

naționale și internaționale în domeniile patrimoniului cultural și al patrimoniului imaterial în mod specific, am avut în vedere și prevederile 

Codului Penal și ale Codului Civil, precum și pe cele din Legea 153/2017 (+Anexele), privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

(Anexa III – Cultură, Cap. V), ca și Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Având în vedere atribuțiile Ministerului 

Culturii și Identității Naționale cu privire la patrimoniul cultural național, textul nostru s-a raportat și la Hotărârea nr. 1020/2015 pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii. 

Analiza noastră a ținut cont de punctele de vedere exprimate de către specialiști în domeniul patrimoniului cultural imaterial (la care ne 

vom referi în continuare prin acronimul PCI, conform uzanțelor terminologice din domeniu). Astfel, pentru consultare, am avut o comunicare 

directă cu experți din domeniile PCI, conform Anexei 1, parte a prezentului Raport, precum și o consultare pe baza unor adrese transmise 

electronic de către secretariatul proiectului (Anexa 2). 

Precizăm că, în urma textelor consultate (legislația națională și ce internațională indicată), reperul nostru l-a reprezentat Legea 508/2012 

privind protejarea Patrimoniului Cultural Imaterial din Republica Moldova1, text care aduce o claritate sporită privitoare la aspectele referitoare 

la definirea, protecția, autoritățile și instituțiile implicate, finanțarea PCI. Menționăm că la textul legii 508/2012 am lucrat în mod direct alături  

1 Vezi pagina http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342910. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342910
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de trei specialiști desemnați de ministerul Culturii din Republica Moldova, în februarie 2011. La data respectivă România avea deja în vigoare 

legea nr. 26/2008, textul adoptat de Parlamentul de la București neconservând forma propusă de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național de 

la acea dată, în vreme ce la Chișinău, documentul redactat, la solicitarea decidenților din Republica Moldova, împreună cu reprezentatul 

Ministerului Culturii de la București, a fost adoptat într-o formă apropiată de cea pregătită în grupul nostru de lucru. Importante ni se par a se 

regăsi, în textul viitorului Cod... Definițiile pe care legea menționată le stipulează la Cap.I art. 3, Drepturile în domeniile patrimoniului cultural 

imaterial prevăzute la Cap.I art. 6, Cap II Măsurile de protejare a patrimoniului cultural imaterial, cu mențiunea că pentru România referirea la 

minister va trimite la MCIN și, după caz, s-ar putea realiza  completări referitoare la programe comune sau complementare împreună cu 

Ministerul Educației Naționale sau cu Ministerul Cercetării și Inovării, în articole separate, după caz: ne referim la programe de educație pentru 

patrimoniul cultural imaterial dedicate ciclurilor gimnazial, liceal, universitar, prin curriculum de tip obligatoriu și opțional, la formarea 

viitorilor specialiști – nivel universitar  incluzând și masterate, doctorate, programe de cercetare, baze de date, rețele de experți ș.a.a). Pot fi 

avute în vedere, de la cap. III, art . 13, 14, 17, 18, 19 referitoare la Cadrul instituțional și atribuțiile autorităților în domeniul protejării 

patrimoniului cultural imaterial.  

Este important ca viitorul Cod să reflecte atribuțiile statului în protejarea patrimoniului imaterial, prin instituțiile și politicile publice pe 

care și le asumă, să demonstreze prin prevederi concrete, marcate în baza experienței de până la acest moment a capacității instituțiilor de a-și 

exercita atribuțiile. Rolul MCIN de avizator al programelor de nivel național în domeniile PCI, finanțate din fonduri publice și comunitare, ca și 

cooptarea actorilor privați, din societatea civilă, de susținere a demersurilor privitoare la protejarea, conservarea... PCI la nivel național, zonal și 

local național, prin recunoașterea patrimoniului ca o valoare partajabilă, în care toți actorii sociali să se recunoască și cu care să se identifice. 

Implicarea instituțiilor de tipul servicii deconcentrate (cu noul rol de avizare prin comisii zonale), așezăminte culturale de nivel național,  

județean și local (centre județene, universități populare de artă, centre comunitare de orice fel), implicarea muzeelor etnografice, a ONG-urilor, a 

primăriilor ca și a instituțiilor de tip institute de cercetare, universități, în strategia viitoare a MCIN va demonstra înțelegerea fenomenului PCI în 

ansamblul și deosebita sa diversitate. Este important de înțeles că numai în anumite aspecte PCI poate fi tratat, la nivel legislativ prin aceleași 

mecanisme ca cele specifice patrimoniului material sau natural. De altfel, titulatura Serviciului din MCIN care are în grijă patrimoniul cultural 
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imaterial: Serviciul patrimoniu mobil și imaterial, demonstrează tocmai neînțelegerea domeniului, a relației acestuia cu alte domenii conexe și 

ignorarea terminologiei impuse de lege. 

Din datele obținute în urma consultării, a rezultat că problematicile cele mai importante, semnalate de către cei mai mulți manageri și 

experți din așezămintelor culturale menționate se referă la:  

-salarizarea diferențiată a personalului de specialitate (din cauza viciului sau a vidului legislativ), din diferitele tipuri de așezăminte culturale;

- lipsa armonizării dintre responsabilitățile  privitoare la coordonarea metodologică realizată în prezent de către MCIN prin INP și instituția

finanțatoare (ex. Consiliul Județean) care poate avea alte interese, programe, proiecte ce nu acordă prioritate sau atenție PCI; 

- lipsa normelor de aplicare a Mărcii tradiționale distinctive, în prezent în atribuția INP – Direcția Patrimoniu Cultural Imaterial (fostul Centrul

Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale); 

- lipsa capacității la nivel național și local de a realiza protejare, conservare și salvgardare, promovare, punere în valoare și valorizare a

elementelor de PCI (inclusiv a deținătorilor și transmițătorilor de patrimoniu); cauzele acestor dificultăți sau imposibilități ar fi legate de: 

 lipsa interesului decidenților pentru domeniul patrimoniului cultural imaterial;

 înțelegerea defectuoasă și parțială a problematicilor domeniului și a subdomeniilor PCI, inclusiv acordarea atenției, în mod neechitabil a

anumitor componente ale patrimoniului imaterial, ignorând altele (în special pe cele care nu au o expresie sau o manifestare concretă). În

acest sens, a fost remarcată o atenție deosebită îndreptată către: meșteșuguri, arhitectura (vernaculară), turism cultural, marcă tradițională

distinctivă, programul Tezaure Umane Vii, ignorându-se, de exemplu, domenii precum: forme de artă a cuvântului şi expresii verbale

tradiționale, folclor muzical, folclor coregrafic, jocuri de copii şi tineret, sărbători, obiceiuri şi ritualuri, practici tradiționale de prevenire,

combatere şi vindecare a bolilor etc. (a se vedea definiția PCI și a expresiilor definite în Legea 410/2005, respectiv în Legea 26/2008);
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 lipsa personalului specializat ca și lipsa specializării/posibilității de formare profesională care să asigure stocarea în arhive clasice ori 

digitale a documentelor din domeniu; 

 lipsa personalului specializat în conservarea, protejarea, salvgardarea elementelor de patrimoniu cultural imaterial, prin metode specifice 

domeniului, fiind semnalată o nevoie acută la nivel local, în sensul în care, personalul din instituțiile care au în atribuții (și) domeniul 

patrimoniului viu nu pot fi, de exemplu, referenți care să aibă și responsabilități administrative și de expertiză în domeniu. Este semnalat 

faptul că cercetarea la nivel local și zonal nu trebuie realizată doar de către specialiști din Academie sau din universități, ci și de la nivel 

local (ex: centrele culturale să aibă posibilitatea de a angaja cercetători pe care să îi poată forma într-un anumit subdomeniu al PCI, să 

existe modificări în COR care să recunoască specializările din domeniul PCI). 

Este de remarcat că, la nivel legislativ, există decalaje între prevederile în vigoare și posibilitatea reală de aplicare a normelor în vigoare, 

(chiar atunci când acestea sunt adecvat gândite și formulate), neexistând o strategie națională de protejare, conservare, salvgardare, 

transmitere și punere în valoare a PCI care să beneficieze de pârghii și resurse reale: resurse umane, metodologie, finanțare, priorități și 

programe concrete, parteneriate reale cu instituții care au un rol direct sau indirect, dar de impact pe termen mediu și lung asupra protejării, 

conservării etc. patrimoniului cultural imaterial (ex: Ministerul Educației naționale, Ministerul Cercetării și inovării, Ministerul Afacerilor 

externe, cel al Agriculturii ori Turismului, precum și alte instituții cu atribuții privitoare la românii din afara granițelor). Există, desigur și 

viduri legislative (norme de aplicare marca tradițională distinctivă, stabilirea de sancțiuni, normarea ierarhică a atribuțiilor privitoare la 

inventarierea elementelor de PCI de importanță națională, regională, locală). 

 Din analiza legislației în domeniul PCI, a legislației referitoare la patrimoniul cultural în ansamblul său, reiese că domeniul patrimoniului 

cultural imaterial nu a fost perceput drept un domeniu integrator, bine articulat, însă, în metodologia și principiile sale. Nu există, de facto, 

date care să indice preocuparea pentru înțelegerea profundă a domeniului și corelarea reală, atentă și prudentă cu alte domenii sau aspecte ale 

vieții sociale. În prezent, strategiile de țară în domeniul patrimoniului cultural nu sunt armonizate cu cele economice, cu datele privind 
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sustenabilitatea și dezvoltarea durabilă, în așa fel încât toate acestea să vizeze integral aspectele patrimoniului, în multiplele sale domenii, 

fațete și conexiuni.  

În domeniul PCI, pe de o parte există prudența cu privire la „exploatarea”, la abordarea abuzivă a anumitor domenii care, ar putea aduce 

prejudicii, denaturări etc. asupra elementelor și a contextului de performare, de exemplu un turism „cultural” gestionat neadecvat, care acordă 

întâietate altor scopuri decât cele legate de conservare, transmitere și promovare. Notorii sunt Ritualul Călușului care, în timp, a fost 

extrapolat din contextul său de performare, ajungând (și) element de festival care se practică anual. Este de văzut dacă în lumea actuală acest 

context scenic poate constitui o modalitate de asigurare a transmiterii elementului în cadrul comunității deținătoare2. sau utilizarea termenului 

„ie” drept element al portului tradițional românesc, pentru elementul de costum denumit cămașă etc.); pe de altă parte se dorește încurajarea și 

dezvoltarea acelor elemente care riscă să trimită domeniul sau elementele într-o zonă mai degrabă comercială, din rațiuni economice în 

special: dezvoltarea meșteșugurilor așa-numit „tradiționale”. Chestiunile nu pot fi tratate adecvat decât printr-o strategie națională bine 

articulată, pe termen mediu și lung, conform unei viziuni de ansamblu care să indice înțelegerea fenomenului, amploarea sa, beneficiile și 

riscurile pe care le presupun luarea unor măsuri în lipsa unei consultări reale cu specialiștii din domeniile PCI. Luarea unor decizii și măsuri 

în domeniul patrimoniului viu poate avea impacte deosebit de pozitive cu privire la marcarea identității naționale, zonale sau locale, la 

conservarea, salvgardarea.... PCI; în același timp, neînțelegerea fenomenului în integralitatea sa (miza identitară, legăturile culturale, sociale 

cu acele comunități din regiuni geografice vecine, coagularea comunitară din mediul rural și urban după principii care transmit în continuare 

valori comune, marcate de vechime, date istorice etc.) riscă să considere drept patrimoniu viu orice element care, sub denumirea „tradițional” 

ori „popular” sau „rural” acoperă o realitate socială sau culturală. În același timp, se remarcă faptul că, fenomenul și realitatea pe care 

patrimoniul cultural imaterial le acoperă se referă la zona de cultură rurală, ignorându-se complet că mediul urban este și acesta context de 

manifestare a elementelor de PCI, întrucât orice element sau purtător de patrimoniu viu este integrat unui context geografic și social care are 

la bază ideea de comunitate creatoare și transmițătoare. Comunitățile umane, indiferent de situarea lor geografică, generează valori care se 

                                                           
2 A se vedea studiile ample, pe această temă, ale Profesor. Univ. dr. Narcisa Alexandra Știucă, Departamentul de Studii culturale, Colectivul de Etnologie, Universitatea din 

București. 
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exprimă, conservă, transmit, se transformă în cadrul unor procese legate de nevoile comunitare. Un element de patrimoniu este viu, atâta 

vreme cât are relevanță pentru comunitatea creatoare, cât aceasta se identifică și recunoaște cu/prin elementul respectiv. Spre deosebire de 

toate celelalte tipuri de patrimoniu cultural (mobil, imobil, arheologic), patrimoniul imaterial manifestat in situ reprezintă patrimoniul genuin, 

ceea ce nu echivalează cu păstrarea sau conservarea într-o formă împietrită, „muzeificată” a unor date așa numit „originale.” Este important 

de precizat că pentru patrimoniul cultural imaterial, nu este adecvată utilizarea termenului „autentic”, des vehiculat pentru a indica ideile de 

original, originalitate, element păstrat ca cel inițial (deși nu se poate identifica un element care să fie considerat „prototip”, de aceea vorbim 

de tipologii).  

Aceste mențiuni le socotim drept importante pentru prezentul raport, în scopul de a marca importanța înțelegerii fenomenului la care ne 

referim, întrucât atât în spațiul public, cât și al societății civile în general, deși există adesea bune intenții legate de protejarea și promovarea 

PCI, viziunea este de cele mai multe ori una de tip amatorist, existând o oarecare tendință de a crede că orice persoană de bună-credință poate 

propune proiecte, programe în favoarea PCI. În vreme ce pentru alte tipuri de patrimoniu, termeni precum original sau autentic sunt necesari 

și justificabili, pentru domeniul PCI terminologia trebuie să se raporteze la rigorile domeniului. Expertiza în acest domeniu fragil este 

obligatorie, cu atât mai mult cu cât în interiorul domeniilor și subdomeniilor care îl definesc, terminologiile sunt multiple, circulă adesea în 

variații libere, prin urmare înțelegerea fenomenului, a conceptelor, a subdomeniilor devine o chestiune lipsită de simplitate, fapt valabil 

oriunde în lume, cu atât mai mult în statele din blocul fost comunist unde elementele de PCI au fost suprapuse peste forme, mecanisme și 

concepte impuse de sistem și care, în diverse formule se conservă și astăzi. Se poate afirma că, dacă viziunea „tradițională” era centrată pe 

păstrarea rădăcinilor, pe conservarea arhivelor institutelor de folclor ori a muzeelor etnografice, pe conservarea in situ (ca delimitare netă de 

toate acele elemente care făceau obiectul folclorizării), admițându-se, în cazurile fericite, că folclorul reprezintă un proces viu, în prezent 

conservarea nu este singurul element din rețeaua care asigură vitalitatea elementului patrimonial, ci accentul este mutat mai ales către 

individul creator și deținător de patrimoniu, care păstrează și transmite valoare imaterială. În normele internaționale (Convenția UNESCO 

2003, legislațiile naționale din toate statele membre ale Convenției UNESCO 2003) este prevăzut clar rolul și implicarea persoanei (și a 

grupului) deținătoare de patrimoniu în acțiunile și demersurile referitoare la: salvgardare, conservare, promovare, punere în valoare a PCI. 
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Activitățile de cercetare erau, până la momentul apariției Convenției, apanajul specialiștilor din domeniu. Schimbarea de paradigmă este 

fundamentală în actuala înțelegere a fenomenului și a domeniilor PCI care nu pot fi reglementate legislativ decât ținând cont de aceste date. În 

preambulul la textul Convenției 2003 există specificația „recunoscând că comunitățile, îndeosebi comunitățile autohtone, grupurile și, în 

unele cazuri, indivizii joacă un rol important în crearea, salvarea, protejarea si păstrarea patrimoniului cultural imaterial, contribuind astfel la 

îmbogățirea diversității culturale și a creativității umane”; mai mult chiar, în documentul privitor la punerea în aplicare a sistemelor naționale 

„Tezaure umane vii”, acestea sunt definite cu mare claritate, rolul acestora în comunitate, dar și pentru societate, în ansamblul său, devenind 

de neignorat: „Les Trésors humains vivants sont des personnes qui possèdent à un haut niveau les connaissances et les savoir-faire nécessaires 

pour interpréter ou recréer des éléments spécifiques du patrimoine culturel immatériel” (s.n.).  

 Raportându-ne la Tezele patrimoniului, Titlu I, dar și la ROF-ul MCIN, împărtășim ideea că patrimoniul cultural necesită protejare, 

conservare, salvgardare, transmitere etc., fiind o resursă neregenerabilă. Patrimoniul imaterial are, însă, caracteristica, spre deosebire de 

celelalte tipuri de patrimoniu cultural, de a fi regenerabil, tocmai în virtutea faptului că este conservat și transmis în comunitate. Variantele, 

contextul de performare, elemente intrinseci ale fenomenului pot suferi transformări, fără a reprezenta denaturări ale elementului respectiv. 

Acestea pot fi considerate ca abuzive atunci când afectează în sens negativ: semnificația, funcțiile, tipologia de la care se revendică elementul 

respectiv. Este esențial de menționat caracterul viu și deci, regenerabil al patrimoniului cultural imaterial în ansamblul său. Corelările care 

trebuie avute în vedere în conceperea textului viitorului Cod al patrimoniului sunt, așadar multiple, pe diferite niveluri de abordare (impact la 

nivel social –comunitar in situ, la nivel administrativ, la nivelul specialiștilor, al societății civile). Terminologiile noi de tipul bunuri ale 

memoriei comunității, bunuri culturale propuse pentru viitorul Cod pot aduce beneficii pentru patrimoniul cultural în ansamblu. Există, însă 

și riscul ca un bun cultural, pe fondul deja instituit al neclarității, al confuziilor frecvente, să nu aducă lămuriri și pentru domeniul PCI unde 

termeni precum element de patrimoniu cultural imaterial, expresii și reprezentări, manifestări... fac trimiteri către domeniile PCI și evită o 

categorie mult prea largă și indistinctă cu privire la realitatea pe care o acoperă sau la care trimite o astfel de sintagmă. Credem că adoptarea 

noii terminologii, chiar dacă se regăsește în documente deja în uz în alte state sau la nivel internațional, trebuie punctual discutată, dezbătută 
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cu toate instanțele cu atribuții în domeniu și numai ulterior aplicată pentru  toate domeniile patrimoniului, dincolo de interesul de a stabili o 

terminologie comună unitar aplicabilă. 

I. Patrimoniul cultural imaterial. Definire. 

 Subliniem că noțiunea de patrimoniu cultural imaterial (PCI) traduce, în limba română, varianta franceză a sintagmei patrimoine 

culturel immatériel (le pci) propusă de Convenția UNESCO 2003 pentru salvgardarea... și nu pe cea din limba engleză: intangible cultural 

heritage (the ICH). Echivalentul perfect al noțiunii de patrimoniu cultural imaterial este, conform aceluiași document adoptat în România 

prin Legea nr 410/2005 și Legea nr 26/2008, cel de patrimoniu  viu  (patrimmoine vivant-fr., respectiv living heritage- en.).  

Precizăm că Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură propune, în prezent, șaptesprezece obiective de dezvoltare 

durabilă cuprinse în Agenda 2030 a Organizației. România este, în acest moment, partener al UNESCO, fiind stat membru al celor șapte 

convenții culturale: Convenția pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat (ratificată în 1957), Convenția asupra măsurilor ce 

urmează a fi luate pentru interzicerea și împiedicarea operațiunilor ilicite de import, export și transfer de proprietate al bunurilor culturale 

(adoptată în 1993), Convenția asupra protecției patrimoniului mondial, cultural și natural (acceptată în 1990), Al doilea protocol la Convenția 

de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat (2006), Convenția privind protecția patrimoniului subacvatic 

(acceptată în 2007), Convenția pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (acceptată în 2005), Convenția asupra protecției și 

promovării diversității expresiei culturale (prin aderare, în 2006). Conceptul de patrimoniu și de patrimoniu cultural a avut la bază, așa cum 

reiese din textul documentelor menționate, dar și de-a lungul istoriei popoarelor și comunităților, ideea de moștenire, de posesiune materială 

care se transmite intergenerațional. 

Documentele consultate în limba engleză propun spectrul semantic al moştenirii intangibile, în timp ce spaţiul francofon foloseşte 

sintagma patrimoniu imaterial, determinantul cultural fiind comun ambelor denumiri. Deşi se află în relaţie de sinonimie parţială cu patrimoniu, 

în limba engleză sensul de patrimoniu a fost asimilat prin acela de moştenire. Limba latină reprezintă sursa primară, patrimonium semnificând 

„moştenire din partea tatălui”. În limba engleză, termenul provine din franceza veche. Termenul patrimony și nu actualul utilizat heritage se 
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referea la „proprietate a unei biserici” şi la „moştenire spirituală a lui Hristos”, prin urmare semantic trimitea (și) la o realitate imaterială, la 

„lucruri imateriale transmise din trecut”, așa cum reiese din  atestarea lexicală semnalată ca funcțională în limbă la finalul secolului al XVI-lea:  

http://dictionary.reference.com/browse/patrimony. Perechea semantică intangibil – imaterial reprezintă sinonime contextuale, sinonimie 

conservată, astăzi, în textul Convenției UNESCO 2003 care, așa cum știm, are valoare de original în toate limbile ONU. Aparent, termenul de 

intangibil uzitat în spațiul anglo-saxon refuză realitatea concretă atunci când se referă la folclor sau la cultura tradițională, fără a exclude 

simțurile auditiv, vizual, olfactiv, gustativ, gestualitatea-limbajul nonverbal (ex. folclor muzical, artele spectacolului, expresiile orale, 

alimentația tradițională). Limba franceză înclină să așeze în vârful ierarhiei spiritualitatea populară, fie ea din spațiul rural sau urban și preferă 

conceptul de imaterial, accentuând ideea că semnificația, sensul, valoarea moștenirii intergeneraționale și intercomunitare primează în fața 

manifestărilor concrete. În fapt, ambii termeni trimit la ideea de valoare spirituală și culturală transmisă în comunitate, sau în familie, 

intergenerațional, preponderent pe cale informală și prin manifestări cu un grad mai mare sau mai mic de concretețe, fundamentate creativ și 

artistic. Definirile pe care legislația națională și internațională în domeniul/domeniile PCI le vehiculează, ca și restul aparatului terminologic 

specific domeniului (care circulă în diverse variante lingvistice cu implicații semantice parțial diferite), arată faptul că domeniul trebuie tratat cu 

atenție, prudență, știință și bună-credință de către legiuitor și de către decidenții și cei cu atribuții în domeniu. Interpretarea defectuoasă, abuzivă 

cu sau fără intenție a definițiilor, conceptelor, domeniului, poate atrage strategii neconforme cu scopurile privitoare la protejarea, conservarea, 

salvgardarea etc. PCI. De ex., trebuie înțeles că materialitatea ceramicii de Horezu (element înscris în Lista Reprezentativă de patrimoniu 

cultural imaterial) reprezintă punerea în valoare, manifestarea concretă a cunoștințelor, tehnicilor, abilităților personale ale creatorilor obiectelor 

din ceramica specifică regiunii Horezu. Tehnicile vechi, savoir-faire-ul, reprezintă valoarea la care ne raportăm, şi nu dimensiunea materială a 

meşteşugului. La nivelul Națiunilor Unite, toate statele membre au colaborat prin grupuri de experți în vederea identificării formulelor adecvate 

care să reflecte și la nivel legislativ moștenirea spirituală care face obiectul protejării, conservării, salvgardării, transmiterii, punerii în valoare, 

promovării. Patrimoniu cultural imaterial era recunoscut ca atare la data investigaţiilor UNESCO în Africa, potrivit Organizaţiei Africane 

pentru Proprietate Intelectuală care îl definea drept  „ansamblul de producţii umane, materiale şi imateriale, caracteristice pentru un popor într-

un anumit moment şi spaţiu. Aceste producţii privesc folclorul, siturile şi monumentele şi ansamblurile” 

(http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/05307.pdf)”. În spațiul islamic concepția și terminologia sunt similare, referindu-se la moștenirea 

http://dictionary.reference.com/browse/patrimony
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/05307.pdf)
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orală, în special la creațiile literare transmise pe cale orală. De asemenea, „Traditions of Tomorrow”- rețea internațională de ONG-uri în 

domeniu, definește patrimoniul viu drept: „un ansamblu de elemente intangibile care constituie o reţea internaţională de valori şi care defineşte 

profilul general al unei culturi” (http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/05307.pdf).  „Traditions for Tomorrow” explică noțiunea de cultură 

tradiţională ca fiind : „cunoştinţe netranscrise şi neînregistrate prin nici o modalitate tehnică existentă, transmise din generaţie în generaţie. 

Pentru că nu sunt fixe, aceste cunoştinţe sunt supuse unor evoluţii şi influenţe puternice. Aceasta le conferă, succesiv, bogăţie şi vulnerabilitate.” 

Necesitatea unor norme internaționale care să genereze obligativități de protecție, salvgardare, conservare, transmitere a PCI la nivel național a 

apărut atunci când după Cel de al Doilea Război Mondial au dispărut elemente de PCI sau grupuri umane creatoare și păstrătoare de tradiții. 

Astăzi faptul este valabil în special în zonele de conflict armat, exemplele din Palestina fiind concludente, la fel ca fenomenul migraționist care 

determină mutații încă necercetate în ceea ce privește fenomenul PCI. Prin urmare, armonizarea normativelor internaționale privitoare la 

protejarea și salvarea patrimoniului mondial material și natural devenea și rămâne o chestiune firească, grupurile și comunitățile umane fiind 

moștenitoare are unor valori materiale, naturale dar și uman-spirituale și simbolice. Astfel, în preambulul Convenției UNESCO 2003, este 

specificat, printre altele: „luând în considerare interdependenţa profundă care există între patrimoniul cultural imaterial şi patrimoniul material 

cultural şi natural, recunoscând că procesele de mondializare şi de transformare socială, pe lângă condiţiile pe care le creează pentru reînnoirea 

unui dialog între comunităţi, pot antrena totodată, ca şi în cazul fenomenelor de intoleranţă, grave ameninţări privind deteriorarea, dispariţia şi 

distrugerea patrimoniului cultural imaterial, în principal datorită lipsei resurselor pentru salvgardarea acestuia, conştientă de voinţa universală şi 

de preocuparea comună privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial al umanităţii, recunoscând că comunităţile, îndeosebi comunităţile 

autohtone, grupurile şi, în unele cazuri, indivizii joacă un rol important în crearea, salvarea, protejarea şi păstrarea patrimoniului cultural 

imaterial, contribuind astfel la îmbogăţirea diversităţii culturale şi a creativităţii umane, observând anvergura activităţii depuse de UNESCO în 

ceea ce priveşte elaborarea instrumentelor normative pentru protecţia patrimoniului cultural, îndeosebi Convenţia pentru protecţia patrimoniului 

mondial, cultural şi natural din 1972, observând în plus că în prezent nu există nici un instrument multilateral cu caracter obligatoriu vizând 

salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, considerând că acordurile, recomandările şi rezoluţiile internaţionale existente privind patrimoniul 

cultural şi natural trebuie îmbogăţite şi completate în mod eficace prin mijlocirea unor noi dispoziţii referitoare la patrimoniul cultural imaterial 

(...)”.  
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Miza actuală a normativelor din domeniul PCI este, așadar, și aceea de coeziune socială, de încurajare a toleranței și a diversității în 

formele sale, fapt care, în esență se referă tocmai la schimbarea viziunilor tradiționaliste legate de conservarea unor cutume care impun bariere la 

nivel social. Conservarea valorilor cu puternic impact și semnificație simbolice, identitare, spirituale va stimula coeziunea socială și dezvoltarea 

durabilă a unei societăți care, fiind una preponderent de consum își dezvoltă tocmai aspectele materiale: posesiuni de bunuri de orice fel. 

Convenția PCI 2003 încearcă să arate importanța valorilor imateriale, alături de cele materiale, de aceea este important de înțeles că  

armonizarea legislației din domeniul patrimoniului trebuie realizată având în vedere inclusiv dimensiunile simbolice ale PCI. Este de remarcat că 

textul Convenţiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, preluat la noi prin Legea 410/2205, cuprinde definiții care se regăsesc, ca 

o suprapunere și în Legea 26/2008:  

„Art. 2 

În înțelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum 

urmează: 

a) patrimoniu cultural imaterial - totalitatea practicilor, reprezentărilor, expresiilor, cunostințelor, abilităților - împreună cu instrumentele, obiectele, 

artefactele si spațiile culturale asociate acestora - pe care comunitățile, grupurile sau, după caz, indivizii le recunosc ca parte integrantă a patrimoniului lor 

cultural; 

b) expresii culturale tradiționale - forme de manifestare ale creativității umane cu exprimare materială, orală - forme de artă a cuvântului si expresii verbale 

tradiționale - forme de exprimare muzicală - cântece, dansuri, jocuri populare -forme de expresie sincretică - obiceiuri, ritualuri, sărbători, etnoiatrie, jocuri de 

copii si jocuri sportive tradiționale - forme ale creației populare în domeniul tehnic, precum si mestesuguri ori tehnologii tradiționale; 

c) tezaure umane vii-titlul onorific ce poate fi conferit acelor persoane care sunt recunoscute de către comunitate drept creatoare si transmițătoare de elemente 

ale unui domeniu al patrimoniului cultural imaterial, în forma si cu mijloacele tradiționale nealterate; 

d) marcă tradițională distinctivă - elementul specific de autenticitate al expresiei culturale tradiționale pe care o defineste ca fiind reprezentativă pentru un 

grup de creatori, interpreți ori mestesugari tradiționali, păstrători sau transmițători ai elementelor patrimoniului cultural imaterial. 

Art. 3 

Patrimoniul cultural imaterial este transmis din generație în generație, recreat în permanență de comunități si grupuri umane, în interacțiune cu natura si 

istoria lor, conferindu-le acestora un sentiment de identitate si continuitate (s.n.), contribuind în acelasi timp la promovarea respectului față de diversitatea 

culturală si creativitatea umană. 

Art. 4 

Principalele caracteristici ale patrimoniului cultural imaterial sunt: 

a) caracterul anonim al originii creației; 

b) transmiterea cu precădere pe cale informală; 

c) păstrarea sa în special în cadrul familiei, grupului si/sau al comunității; 

d) delimitarea după următoarele criterii: teritorial, etnic, religios, vârstă, sex si socioprofesional; 

e) percepția ca fiind intrinsec legat de grupurile si/sau comunitățile în care a fost creat, păstrat si transmis; 
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f) realizarea, interpretarea ori crearea elementelor patrimoniului cultural immaterial în interiorul grupului si/sau al comunității, cu respectarea formelor si 

tehnicilor tradiționale. 

Art. 5 

Patrimoniul cultural imaterial poate fi constituit din manifestări aparținând următoarelor domenii: 

a) tradiții si expresii verbale, având limbajul ca vector principal al expresiei culturale (s.n.); 

b) artele spectacolului, având ca mijloace de expresie sunetul muzical si miscarea corporală (s.n.); 

c) practici sociale, ritualuri si evenimente festive, jocuri de copii si jocuri sportive tradiționale (s.n.); 

d) cunostințe si practici referitoare la natură si la univers (s.n.); 

e) tehnici legate de mestesuguri tradiționale. 

CAPITOLUL II: Expresiile culturale tradiționale 

Art. 6 

(1) Expresiile culturale tradiționale sunt rezultatul activităii de creație a unei comunități umane cu caracteristici culturale coerente care permit delimitarea de 

alte comunități umane. 

(2) Expresiile culturale tradiționale cuprind: 

a) creația exprimată în forme verbale (n.n): povestea, basmul, snoava, legenda, balada, lirica rituală si nerituală, teatrul popular, orația, descântecul, 

ghicitoarea, 

proverbul si altele asemenea; 

b) creația exprimată în forme nonverbal (s.n.): cântecul fără acompaniament, melodia vocală, instrumentală sau de joc, dansul si altele asemenea; 

c) creația exprimată în forme imateriale sincretice (n.n): cântecul cu acompaniament instrumental, incantația si alte asemenea; 

d) creația exprimată în forme materiale, denumite produse mestesugăresti: obiecte, instrumente, unelte si instalații, ori realizate în forme de expresie plastică 

grafică: desenul si modelul decorativ. 

(3) Expresiile culturale tradiționale (s.n.) pot fi exprimate si sub forma unor rețete sau instrucțiuni de preparare ori pregătire a unor alimente, respectiv a unor 

substanțe chimice, ori materiale de construcție, textile ori altele asemenea.” 

 

 Așa cum am precizat și la început, definițiile ar trebui completate cu cele din legea 58/2012 din Republica Moldova. 

Definițiile de mai sus, regăsibile și în H.G. 905/2006 demonstrează, dincolo de diversitatea expresiilor și a domeniilor de manifestare, 

atenția acordată semnificației, sensului valorilor exprimate prin expresii preponderent verbale, nonverbale, orale; se accentuează rolul limbajului 

și al limbajelor în domeniile PCI, latura materială regăsibilă în special în expresiile concrete din domeniul meșteșugurilor de orice fel (artistice și 

nu numai), în chestiunile referitoare la marca tradițională distinctivă fiind legată de componenta imaterială a acestor domenii. Precizăm, totodată 

că inclusiv în prezent, în rândul specialiștilor de la nivel național și internațional (desigur și în cel al societății civile, inclusiv a comunităților 

instruite ori preocupate de a se informa în acest domeniu) există înțelegeri diferite asupra conceputului de patrimoniu cultural imaterial, utilizat 

în paralel cu termeni precum: folclor, cultură tradițională, cultură populară, cultură orală, patrimoniu intangibil. Denumirile unor instituții 
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(centre culturale), titulaturile masteratelor de la universitățile din România sau chiar a catedrelor din secțiunile de filologie vehiculează liber 

aceste terminologii.  

În textul său, Convenția 2003 adoptată prin Legea nr. 410/2005 stipulează: „patrimoniul cultural imaterial […], se manifestă îndeosebi în 

următoarele domenii: a) tradiții şi expresii orale, incluzând limba ca vector al patrimoniului cultural imaterial” (s.n.). Precizarea este importantă 

stabilind, la nivelul unei norme, faptul că limba, dincolo de aspectele referitoare la semiotică, abordate deja de folcloriști, este un „vector”, nu 

doar un canal, ci purtătoare în sine de valori culturale, aduce un element în plus definirii patrimoniului viu, limba însăși fiind un element viu, 

vitalitatea sa depinzând de numărul vorbitorilor, dar și de frecvența cu care este utilizată, pentru a ne referi numai la o parte din complexul 

lingvistic legat de vitalitate. Limbii, așadar, i se recunoaște rolul multiplu la nivelul comunităților umane, etnice, dar și ca factor de unitate 

socială și de coagulare identitară. Astfel, dispariția unui idiom utilizat de către un grup uman sau o comunitate restrânsă ar impune programe de 

salvgardare de urgență sau luarea unor măsuri de prevenție în așa fel încât să nu se ajungă la situațiile în care, o anumită comunitate etnică, fie să 

piardă interesul pentru propria limba din incapacitatea de a transmite idiomul, fie să se afle în imposibilitatea obiectivă a conservării, neavând 

moștenitori (ex. grupurile de vorbitori de istroromână). Salvgardarea de urgență este prevăzută de Convenția 2003 prin specificarea Listei de 

salvgardarea a patrimoniului cultural imaterial: „cap. IV, Articolul 17 Lista patrimoniului cultural imaterial care necesită salvgardare în regim de 

urgenţă. Pentru a adopta cele mai adecvate măsuri de salvgardare, Comitetul va întocmi, va actualiza şi va publică Lista patrimoniului cultural 

imaterial care necesită salvgardare în regim de urgenţă şi va înscrie acest patrimoniu pe lista de solicitări a statului parte interesat”. Lista de 

salvgardare de urgență, deși o modalitate care beneficiază de asistență internațională, a fost puțin accesată de statele din regiunea SEE și chiar 

din restul Europei, tocmai pentru că nu a fost realizată o identificare și o conștientizare reale cu privire la importanța PCI. Limba reprezintă un 

factor identitar fundamental (ex. limba română este un element de patrimoniu imaterial care demonstrează identitatea pentru românii de peste 

Prut), care demonstrează identitatea etnică și religioasă a românilor de dinainte de Unirea Principatelor etc.)  Începând cu anul 2013, limba 

română va fi celebrată în data de 31 august, fiind recunoscută drept „Ziua limbii române”3. Limba ca element esențial al PCI4 ar trebui, credem, 

                                                           
3 În Legea nr. 53/2013 privind instituirea „Zilei Limbii Române” se precizează la Art.1: „(1) Se instituie ziua de 31 august ca Ziua Limbii Române. (2) Ziua Limbii 

Române poate fi marcată de către autoritățile și instituțiile publice, inclusiv de reprezentanțele diplomatice și institutele culturale ale României, precum și de către alte 

instituții românești din străinătate, prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau științific”. La Art.2 se fac următoarele mențiuni: 
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să figureze în textul viitorului Cod al patrimoniului, în cazul în care textul acestuia ar acorda atenție unor domenii prioritare, așa cum reiese din 

Textele prealabile... (conform textului actual al tezelor, apar ca prioritare: marca tradițională distinctivă, meșteșugurile în vederea formării și 

recunoașterii tehnicienilor patrimoniului-sintagmă nou introdusă și care în domeniul PCI înțelegem că se referă la meșterii –persoane care dețin 

și transmit tehnici dintr-un anumit domeniu – în special construcții de tip „tradițional”, fără a avea studii, cunoștințele lor fiind dobândite în 

cadrul comunității/intragenerațional, pe cale nonformală; la aceste priorități se adaugă rolul și atribuțiile așezămintelor culturale și a altor 

instituții de tip: muzee etnografice, universități, institute de specialitate ale Academiei, Comisia Națională pentru salvgardarea patrimoniului 

cultural imaterial, INP. Este avută în vedere recunoașterea oinei ca sport național, beneficiile și responsabilitățile deținătorilor titlului TUV). 

Toate aceste priorități care figurează în prezent în Tezele prealabile.... ar trebui, în opinia noastră, completate cu prevederi specifice tuturor 

celorlalte domenii5 ale patrimoniului viu. Rațiunile de natură economică, de încurajare a dezvoltării domeniilor conexe (ex: turismul local, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
„(3) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni culturale ori aspecte de 

la manifestările dedicate acestei sărbători.” Totodată, într-un comunicat oficial de pe site-ul Ministerului Culturii și Identității Naționale, ministrul în funcție la data 

respectivă, Lucian Romașcanu transmitea: „Ziua Limbii Române este un moment în care ar trebui să ne aducem aminte de importanța deosebită a acestui element al 

identității noastre naționale. România de astăzi există ca urmare a limbii române, în jurul căreia au fost posibile Unirea Principatelor Române și Marea Unire și care stă la 

baza întemeierii sentimentului național. Niciun alt element nu ne unește mai tare ca faptul că vorbim aceeași limbă și nu există niciun argument mai puternic care să fi fost 

invocat în făurirea statului național unitar român. Limba română este principalul liant care ne ține împreună, care ne definește mai presus de orice, și de aceea ar trebui să o 

ocrotim și să o prețuim”. (cf. https://www1.agerpres.ro/cultura/2017/08/31/ministrul-culturii-limba-romana-principalul-liant-care-ne-tine-impreuna-17-57-57, pagină 

verificată pe 22 mai 2018, s.n.) Mesajul aduce în atenție importanța limbii ca factor identitar și de asigurare a unității, deci a coeziunii sociale, amintește necesitatea ocrotirii 

limbi; la aceeași dată, Republica Moldova celebrează „Limba noastră”, printr-o formulă menită să evite precizia terminologică, oficialul de la Chișinău Igor Dodon făcând 

precizări referitoare la limba moldovenească – limba lui Ștefan Cel Mare, ștergând istoria limbii, dar și istoria vorbitorilor de pe teritoriul Republicii Moldova. Mesajul nu 

pare a confirma ideea unității lingvistice și implicit, a rolului limbii ca vector patrimonial viu, fiind dublat de varianta în limba rusă: „«Limba noastră». Este o sărbătoare a 

limbii noastre istorice, aşa cum a vorbit-o şi marele domnitor Stefan cel Mare si Sfint - limba moldovenească.[…], să ne cunoaştem limba şi să ne-o iubim, pentru că ea e 

parte a istoriei noastre de veacuri”, publicat pe site-ul Tribuna.md, 31 august 2017, pagină verificată pe 22 mai 2019https://agora.md/stiri/36571/dodon-Stefan-cel-mare-a-

vorbit-limba-moldoveneasca?fb_comment_id=1568316899898547_1568352896561614.  

 
4 Luăm în calcul limba ca element identitar și idiomurile de pe teritoriul României-elemente identitare pentru comunitățile umană din diverse regiuni geografice/etnografice 

ale Românei. Repertoriul Național de patrimoniu cultural imaterial cuprinde, de altfel, un glosar în dialectul aromânesc, tocmai pentru a sublinia vechimea și importanța 

limbii  române. 

5 Ne referim în special la domenii precum:  

-formă de artă a cuvântului și expresii verbale tradiționale,  

-folclor muzical; 

https://agora.md/stiri/36571/dodon-Stefan-cel-mare-a-vorbit-limba-moldoveneasca?fb_comment_id=1568316899898547_1568352896561614
https://agora.md/stiri/36571/dodon-Stefan-cel-mare-a-vorbit-limba-moldoveneasca?fb_comment_id=1568316899898547_1568352896561614
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stimularea practicilor comerciale rezultate în urma practicării anumitor meșteșuguri, necesitatea formării de ucenici recunoscuți într-unul din 

meșteșugurile specifice arhitecturii vernaculare și care să dezvolte acest segment, creând și locuri de muncă – toate, chestiuni benefice în esența 

lor) nu pot justifica tratarea vădit diferențiată a PCI, în sensul în care anumite domenii sunt pur și simplu ignorate. Eventualele priorități credem 

că ar putea fi constituite, fără a fi notate explicit (ar putea constitui obiectul unor politici publice, a unor programe punctuale) din elementele care 

ar necesita salvgardare de urgență. Considerăm că, în situația în care se menține ideea unui cod unic pentru toate domeniile patrimoniului 

cultural, pentru PCI ar trebui menținut un anumit grad de generalitate, intervenindu-se mai degrabă în cazurile insuficient, neclar sau defectuos 

reglementate (ex: atribuții așezăminte culturale, recunoașterea prin COR a profesiilor specifice domeniilor etnologice, sancțiunile6 în cazul 

utilizărilor abuzive a sau a intervențiilor abuzive asupra PCI, drepturile de autor în domeniul PCI etc.). Altminteri, orice element de PCI protejat, 

conservat, pus în valoare în mod adecvat și promovat în mod oportun nu poate atrage decât beneficii pentru toate domeniile conexe sau cu 

impact economic. Un Cod care să se refere explicit la fiecare subdomeniu al PCI (fapt care nu este necesar pentru restul domeniilor 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
-folclor coregrafic;  

-jocuri de copii și tineret;  

-sărbători, obiceiuri și ritualuri; 

-practici tradiționale de prevenire, combatere și vindecare a bolilor; 

-meșteșuguri artistice, alimentație tradițională; 

-cunoștințe despre om și univers: astronomie-meteorologie; 

-științe ale Pământului;  
-cunoștințe și practici legate de trup; 

-etnobotanică;  

-cunoștințe legate de lumea animală. 

Textul Convenției UNESCO 2003, citat în mai multe rânduri în prezentul raport, face trimiteri directe la domeniile pe care patrimoniul cultural le cuprinde, fără a se limita la 

acestea. Detalierile cu privire la domeniile amintite mai sus pot fi consultate în capitolele specifice cuprinse în Repertoriul Național de Patrimoniu Cultural Imaterial. 

volumele I și II. 
6 Sancțiunile vor avea în vedere în primul rând abuzurile incontestabile de tipul prezentării unor elemente ca aparținând culturii tradiționale/patrimoniului imaterial, deși 

acestea sunt prelucrări (uneori grosiere) sau elemente realizate într-un stil aparent popular (ex: cămăși/articole de vestimentație realizate industrial, adesea în  alte state și 

prezentate drept „ia românească” sau interpretări muzicale extrem de personale, prelucrate, recontextualizate și prezentate drept „cântece tradiționale”. Ex: interpretările 

prezentate astăzi la scară largă drept manele și conotate depreciativ în rândul populației „cultivate” nu reprezintă variante ale manelei genuine interpretate în contexte 

specifice, ci sunt creații ale unor autori contemporani care preiau o serie de acorduri orientale și le redau într-o manieră departe de tipologia amintită. 
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patrimoniului cultural care nu se compun din domenii, subdomenii și elemente atât de numeroase și de diverse) ar fi unul stufos și cu siguranță 

nu ar fi în favoarea scopului pentru care a fost gândit. 

Întorcându-ne la norma legislativă, remarcăm, în continuarea analizei terminologice realizate mai devreme, o neconcordanță  legată de 

utilizarea în paralel, chiar în textul aceluiași act normativ a ambilor termeni: imaterial și intangibil, care, înțelegem, sunt utilizați drept sinonimi. 

De exemplu, în HOTĂRÂRE nr. 593 din 8 iunie 2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului în care se 

precizează la Cap XIX Patrimoniul Digital, art.39 1, d): 

 „1) Directorul adjunct este subordonat managerului şi coordonează componenta activităţii Institutului dedicată patrimoniului digital prin 

următoarele structuri:... d)coordonează activitatea de asistenţă de specialitate pentru Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi pentru alte 

instituţii, în domeniul organizării activităţii de protejare a patrimoniului cultural mobil şi intangibil, la solicitarea acestora” (s.n.) sau, mai 

departe „p)participă la elaborarea normelor şi metodologiilor specifice pentru patrimoniul cultural intangibil şi digital; q)asigură contractarea şi 

realizarea de studii, cercetări şi expertize în domeniul patrimoniului cultural intangibil şi digital” (s.n.).  

În același timp,, H.G. 593 /2011 utilizează în mai multe articole două concepte care în esență trimit la aceleași domenii: patrimoniu 

imaterial (deși la cap. anterior utilizase termenul intangibil) și cultură tradițională sau chiar cultură tradițională contemporană sau creație 

populară contemporană:  

„CAPITOLUL XX: Patrimoniu imaterial şi cultură tradiţională Art.44 (1)Directorul adjunct este subordonat managerului şi coordonează 

componenta activităţii Institutului dedicată patrimoniului cultural imaterial şi culturii tradiţionale, prin următoarele structuri (...) 2)Directorul 

adjunct are următoarele atribuţii principale:a)coordonează activitatea de iniţiere şi derulare a programelor şi proiectelor privind activităţi de 

conservare, protejare, punere în valoare, promovare şi valorificare a patrimoniului imaterial şi culturii tradiţionale contemporane din România 

(...) c)susţine, inclusiv financiar, proiectele, programele şi activităţile de cercetare, conservare, protejare, promovare şi punere în valoare a 

patrimoniului imaterial şi a culturii tradiţionale din România, iniţiate de persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, în conformitate cu 
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strategiile Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (...) e)coordonează activitatea de administrare a Băncii naţionale de date etnofolclorice7, 

un sistem bazat pe criterii ştiinţifice naţionale şi internaţionafe, conţinând şi arhiva imagistică, având în vedere şi oferirea de servicii de 

specialitate - indexare unitară, difuzarea informaţiei privind patrimoniul cultural imaterial, cultura tradiţională şi educaţia permanentă -, precum 

şi valorificarea acestor domenii (...) l)coordonează activitatea de organizare evenimente culturale cu rol ştiinţific, de coordonare metodologică, 

educative şi/sau de divertisment: colocvii, seminare, consfătuiri, festivaluri, concursuri, gale, expoziţii, saloane, târguri, tabere şi ateliere de 

creaţie şi interpretare, alte asemenea, de nivel naţional şi internaţional în domeniul patrimoniului imaterial;n)coordonează acţiunile de iniţiere, 

organizare şi susţinere ale activităţii de editare, pe orice tip de suport, a cărţilor, publicaţiilor, filmelor şi a oricăror altor materiale de promovare 

şi punere în valoare a patrimoniului imaterial şi a culturii tradiţionale contemporane (...) q)iniţiază şi derulează, la nivel internaţional, programe 

proprii şi în colaborare/parteneriat, de cercetare, conservare, transmitere, promovare şi punere în valoare a patrimoniului imaterial şi a culturii 

tradiţionale contemporane, precum şi programe de consultanţă de specialitate şi dialog cultural internaţional (...) u)coordonează activitatea de 

realizare de studii, cercetări şi expertize în domeniul patrimoniului imaterial şi culturii tradiţionale contemporane (...)Art. 45 (2)Secţia cercetare 

aplicată şi promovare îndeplineşte următoarele atribuţii principale:a)studiază, cercetează, asigură conservarea şi punerea în valoare a 

patrimoniului imaterial şi a fenomenelor din domeniul culturii tradiţionale şi a fenomenelor din domeniul culturii tradiţionale 

contemporane8;b)elaborează metodologii specifice şi propuneri privind măsurile de salvgardare a patrimoniului imaterial şi a culturii 

tradiţionale, respectiv conservarea manifestărilor de viaţă culturală tradiţională şi de punere în valoare a patrimoniului imaterial şi a elementelor 

de cultură tradiţională contemporană;(...)e)elaborează studii şi publicaţii în vederea promovării patrimoniului imaterial şi a culturii tradiţionale 

contemporane, în cadrul programelor şi proiectelor Institutului şi ale partenerilor; f)elaborează norme metodologice în vederea asigurării 

                                                           
7 Sintagma menționată, regăsibilă și la Art. 46 nu se regăsește în alte acte normative și din datele pe care le-am analizat, această prevedere nu este/nu a fost pusă în aplicare, 

ca de altfel nici multe dintre atribuțiile INP în domeniul PCI, atribuții legate de conservare, promovare, salvgardare, punere în valoare, de educația permanentă așa cum apare 

în prezentul articol, fapt pe care îl înțelegem ca pornind din două surse: 1)lipsa de personal specializat care să pună în aplicare aceste prevederi; 2) prioritizarea altor domenii 

ale patrimoniului (monumente-arhitectură, patrimoniu natural, în special), fapt confirmat, în opinia noastră atât prin programele, proiectele INP, cât și prin informațiile 

publice furnizate pe site-ul instituției, secțiunea de imaterial fiind reprezentată mai degrabă „decorativ” și conținând informații minime, neactualizate, care nu demonstrează 

nici complexitatea domeniului, nici atribuțiile și proiectele INP în domeniul PCI: https://patrimoniu.ro/, https://patrimoniu.ro/patrimoniu-imaterial/inventarul-elementelor-vii-

de-patrimoniu-cultural-imaterial. 
8 Remarcăm redundanța care apare în textul documentului din care cităm. 

https://patrimoniu.ro/
https://patrimoniu.ro/patrimoniu-imaterial/inventarul-elementelor-vii-de-patrimoniu-cultural-imaterial
https://patrimoniu.ro/patrimoniu-imaterial/inventarul-elementelor-vii-de-patrimoniu-cultural-imaterial
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procesului de coordonare metodologică a activităţii dedicate patrimoniului cultural imaterial şi culturii tradiţionale; (...) h)susţine proiectele care 

stimulează interesul tinerilor pentru domeniul patrimoniului cultural imaterial şi cultura tradiţională; j)participă la dezvoltarea proiectelor şi 

programelor, precum şi a schimburilor şi dialogului cultural naţional şi internaţional în domeniul patrimoniului imaterial şi culturii tradiţionale; 

k)iniţiază şi derulează programe privind activităţi de salvgardare, promovare şi punere în valoare a patrimoniului imaterial, inclusiv a culturii 

tradiţionale contemporane;(...) p)analizează şi susţine, inclusiv financiar, proiectele, programele de conservare, protejare, punere în valoare şi 

promovare a patrimoniului imaterial şi a creaţiei populare contemporane, iniţiate de persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, în 

conformitate cu strategiile şi politicile naţionale în domeniu şi adoptă măsurile care se impun;(...) Art. 46 (2)Oficiul evidenţă îndeplineşte 

următoarele atribuţii principale: a)organizează şi administrează Registrul naţional al patrimoniului cultural imaterial; b)organizează şi 

administrează Registrul naţional al mărcilor tradiţionale distinctive; c)administrează Banca naţională de date etnofolclorice9, un sistem bazat pe 

criterii ştiinţifice naţionale şi internaţionale, conţinând şi arhiva imagistică, având în vedere şi oferirea de servicii de specialitate - indexare 

unitară, difuzarea informaţiei privind patrimoniul cultural imaterial, cultura tradiţională şi educaţia permanentă -, precum şi valorificarea acestor 

domenii; d)iniţiază şi realizează metodologii specifice de realizare a Băncii naţionale de date în domeniul culturii tradiţionale10;e)administrează 

şi participă la realizarea Băncii naţionale de date în domeniul culturii tradiţionale, în care sunt colecţionate, inventariate şi conservate cele mai 

importante elemente sau manifestări din domeniul culturii tradiţionale şi al patrimoniului cultural imaterial; f)organizează şi realizează programe 

de sprijinire şi afirmare a performerilor creaţiilor populare contemporane (festivaluri, expoziţii naţionale, saloane, gale, târguri, tabere şi ateliere 

de creaţie şi interpretare etc.), din domeniul culturii tradiţionale şi al creaţiei populare contemporane;g)coordonează metodologic activitatea de 

administrare a datelor etnofolclorice din aşezămintele culturale de nivel judeţean şi acordă consultanţă de specialitate privind patrimoniul 

imaterial şi cultura tradiţională(...)Art. 49 (2)Oficiul turism cultural îndeplineşte următoarele atribuţii principale(...)d)realizează, în colaborare cu 

directorii adjuncţi, ghiduri de bune practici şi ghiduri de intervenţie pentru valorificarea prin turism cultural a patrimoniului imobil şi mobil, 

                                                           
9 Din nou, precizarea referitoare la banca de date... indică atribuții clare ale INP în domeniul PCI, însă din datele pe care le cunoaștem, din informațiile publice existente, nu 

există niciun fel de informații referitoare la aplicarea prevederile acestui articol. 

10 Credem că ar trebui optat între Banca națională de date... și d) un Catalog naţional al arhivelor cu înregistrări de patrimoniu cultural imaterial – complex de instrumente de 

evidenţă a înregistrărilor ce ţin de domeniul patrimoniului cultural imaterial, executate pe suport de hîrtie, pe suport electronic, pe bandă magnetică/TV sau pe alte materiale, 

păstrate în instituţii publice, așa cum apare acesta definit în Cap I art 3, d) din Legea 58/2012 din Republica Moldova.  
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material şi imaterial;(...) CAPITOLUL XXIII: Bugetul de venituri şi cheltuieli Art. 57 (...) 2)Veniturile extrabugetare se obţin din activităţi 

realizate direct de Institut, şi anume;(...)d)editarea şi comercializarea materialelor privind protejarea şi punerea în valoare a monumentelor 

istorice, a patrimoniului mobil şi a celui imaterial, precum şi a celor privind educaţia permanentă în domeniul patrimoniul imaterial;e)producţia 

şi comercializarea de materiale de prezentare şi promovare a monumentelor istorice, a patrimoniului mobil şi digital şi a celui imaterial.” (s.n.) 

Din datele prezentate mai sus, reiese necesitatea clarificării și utilizării adecvate a terminologiilor specifice domeniului; dacă în 

contextele informale sau nonformale, în rândul specialiștilorse poate vehicula un astfel de limbaj, existând argumente pro și contra alegerii unuia 

dintre termenii perechii sinonimice intangibil-imaterial, atunci când într-un text cu valoare de normă apar simultan sintagme de natură se creeze 

confuzie, introducând fie neclarități semantice (ex. cultura tradițională se distinge de cultura populară, de cultura tradițională, de cultura 

tradițională/populară contemporană, de patrimoniul intangibil), fie interpretarea defectuoasă a textului. Semnalăm aceste date în virtutea faptului 

că, dincolo de resursele umane și financiare insuficiente (la nivelul tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniul PCI) INP reprezintă instituția 

subordonată MCIN care deține atribuții clare în domeniul colectării de date, salvgardării, conservării, protejării, punerii în valoare, promovării, 

PCI prin acțiuni de cercetare (deci de natură științifică), de conștientizare a importanței domeniului, de informare a specialiștilor și a publicului 

larg cu privire la domeniu, de realizare de programe de educație permanentă în domeniul PCI, de realizare de proiecte cu parteneri naționali și 

internaționali în domeniu, fapt care ar atrage vizibilitate, impact asupra interesului pentru domeniu, impact la nivel economic (turism, 

dezvoltarea regiunilor deținătoare de elemente pci cu valoare locală/națională etc.). Există, așadar un decalaj, dincolo de terminologia amintită, 

între norma care presupune măsuri adecvate, favorabile PCI și capacitatea instituțională reală, justificată prin factori multipli, independenți de 

deciziile manageriale de pune în practică prevederile propriului ROF. 

Deși prezentul raport este unul de natură să fie centrat pe analiza legislativă, pentru redactarea viitorului Cod al Patrimoniului (domeniu 

patrimoniu cultural imaterial) este esențială înțelegerea fenomenului, a domeniilor și a realităților la care terminologiile fac referire. Așadar, ceea 

ce se impune este metoda prin care se disting elementele de cultură tradițională sau elementele etnice – care constituie simple fapte de 

exteriorizare comunitară, cu un caracter periferic și fără un impact cultural, spiritual sau estetic notabil și care conferă impresia de tradițional, de 

rustic, prin aparențele de manifestare expresivă diferită de cea a culturii modern-urbane – și elementele genuine, cu substrat arhetipal, care 

permit reconstituirea unui substrat creativ al umanității. În această ultimă caracteristică rezidă, de altfel, capacitatea intrinsecă a elementelor de 
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patrimoniu imaterial de transformare a utilitarului în estetic, a instrumentului în obiect simbolic. Ceea ce este, poate, paradoxal, este capacitatea 

faptelor pe care le putem numi genuine  – termen, preferat de discursurile actuale din domeniul patrimoniului în locul celui de autentic. Prin urmare, nu 

orice element de cultură tradițională are valoare patrimonială. 

Pentru a clarifica terminologiile, precizăm că, potrivit aceluiași ROF al INP, așa cum reiese din articolele citate mai sus Cap. 3 

Patrimoniul, art 7 pomenește de marca CerT:  

 

„(2)Institutul deţine, administrează şi gestionează Banca naţională de date etnofolclorice, Registrul naţional al mărcilor tradiţionale distinctive şi 

Inventarul naţional al patrimoniului cultural imaterial, administrează, de asemenea, marca de produs CeRt - Artă tradiţională11, precum şi marca naţională 

JNP", ambele înscrise la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci”.  

 

De asemenea, se precizează la „CAPITOLUL XX:  

 

Patrimoniu imaterial şi cultură tradiţională Art. 44: (2)Directorul adjunct are următoarele atribuţii principale: (...) coordonează activitatea de 

administrare a mărcii de produs "CeRt - artă tradiţională"(...) Art. 45 Secţia cercetare aplicată şi promovare funcţionează în subordinea directorului adjunct, 

este condusă de un şef secţie şi are relaţii funcţionale cu celelalte structuri prevăzute la art. 44 alin. (1), precum şi, după caz, cu structurile funcţionale şi de 

specialitate din cadrul Institutului. Secţia cercetare aplicată şi promovare îndeplineşte următoarele atribuţii principale l)coordonează activitatea privind 

funcţionarea mărcii "CeRt - artă tradiţională”.  

Corelând prevederile de mai sus privitoare la marca CerT, cu cele referitoare la „marca tradițională distinctivă”, prevăzută în Legea 

410/2005 și în O.M.C.C. nr. 2236/2008 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Comisiei naționale pentru salvgardarea patrimoniului 

cultural imaterial, dar neînsoțită de norme de aplicare, considerăm că textul ROF-ului INP poate determina confuzii, neînțelegându-se 

necesitatea unei mărci și a unei marcări separate a produsului de artă tradițională, în mod distinct. Din analiza pe care am realizat-o prin 

consultare directă, fără a deține date scrise, nu avem cunoștință cu privire la acordarea, până în prezent a vreuneia dintre cele două mărci: CerT, 

respectiv marca tradițională distinctivă. Considerăm, așadar, că pentru a evita confuziile și pentru a facilita marcarea unor expresii concrete de 

manifestare din domeniul PCI, ar fi suficientă normarea adecvată a acordării, utilizării, monitorizării aplicării și sancționării abaterilor de la 

                                                           
11 Nu se precizează în ce fel sunt administrate aceste mărci. 
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modul de utilizare a mărcii tradiționale distinctive. Aceasta este prevăzută în următoarele articole din Legea 26/2008: cap. VIII, Expresii 

culturale tradiționale:  

„(2) Marca tradițională distinctivă, necesară identificării creațiilor populare originale autentice12 față de creații similare din alte zone etnografice 

din țară si din străinătate, se omologhează de către Centrul Național pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale, la solicitarea 

expresă si în scris a creatorilor, interpreților populari, a mestesugarilor tradiționali sau a păstrătorilor/transmițătorilor, cu recomandarea expresă 

si în scris a Comisiei naționale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. (3) Marca tradițională distinctivă poate fi reprezentată și ca 

însemn grafic. (4) Creatorii, interpreții populari si mestesugarii tradiționali beneficiază de acelasi regim fiscal ca si producătorii agricoli. (5) 

Creatorii, interpreții populari si mestesugarii tradiționali îsi desfăsoară activitatea în mod individual sau în cadrul unor asociații familiale13.” 

 

 Raportându-ne la (2) art. cit, se impune modificarea terminologică, CNCPCT, instituție subordonată Ministerului de resort de la data 

respectivă fiind, în prezent, asimilat de către INP; prevederile referitoare la rolul instituțiilor – actualul INP, la rolul Comisiei naționale pentru 

salvgardarea PCI sau al persoanelor deținătoare/purtătoare/transmițătoare de patrimoniu este bine marcat în textele citate. La fel apar chestiunile 

legate de regimul fiscal, vidul legislativ în acest caz referindu-se la normele de aplicare. De asemenea, o formulare de tipul celei prevăzute la (3) 

art cit., nu poate decât să dea naștere unor confuzii, nefiind clar dacă marca este un însemn grafic, un logo, un certificat, o diplomă ș.a.a. care se 

acordă, în condițiile legii, celor vizați. Înțelegem că orice persoană poate solicita în nume propriu sau pentru un terț marca tradițională 

distinctivă, cu recomandarea Comisiei Naționale..., omologarea revenind INP prin direcția de specialitate. Este important de stabilit care vor fi 

domeniile care vor putea beneficia de acordarea mărcii, din textul în vigoare aceste specificații fiind inexistente. În acest sens, credem că numai 

domeniile referitoare la expresii concrete și savoir-faire pot beneficia de marca tradițională distinctivă: meșteșuguri artistice (țesut, cusut, 

împletit diverse materiale vegetale, textile etc, olărit, decorat etc, rețetare alimentare (cum se prepară, culege, păstrează ș.a.a) sau din domeniul 

                                                           
12 În lumina celor precizate deja, formularea de tip „creații populare originale autentice” ar trebui revizuită. 
13 În virtutea dreptului la asociere liberă, prevăzut de lege, nu credem că o astfel de precizare își mai are sensul. Desfășurarea activității deținătorilor de patrimoniu cultural 

imaterial (deținători, păstrători, transmițători) se referă la performarea în context specific. Performarea se realizează de către individul deținător de patrimoniu (ex.: un 

interpret de doină, un povestitor etc.) sau de către un grup de indivizi (fie membri unei familii, fie un grup constituit după criterii diferite, ex: ceata de colindători performează 

în grup, sau bocitoarele: individual sau în grup, ceata de călușari sau de călușeri etc.) 
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etnoiatriei ș.a.a. Marca tradițională... nu poate fi acordată oricărui element de PCI; devine, astfel, o marcă de produs care, în accepțiunea publică, 

ar putea fi asimilată cu cea recunoscută de ORDA. 

 

Marca tradițională distinctivă (MTD) 

Exisă un interes special acordat, mai ale în ultimii, mărcii tradiționale distinctive. În opinia noastră ar fi necesară o consultare amplă 

referitoare la instituția sau la instituțiile care ar avea atribuții cu privire la această marcă; în urma consultărilor avute de noi pentru această etapă 

a proiectului, răspunsurile au fost puține, prin urmare considerăm că nu sunt neapărat relevante pentru textul viitorului Cod, deși implicațiile vor 

fi majore la nivel local, zonal, național, atât pentru viitorii deținători, cât și pentru autorități, instituțiile cu atribuții în domeniu, turism etc. Va 

trebui stabilită instituția care va genera normele privitoare la aplicarea mărcii (regulament de acordare, beneficii, sancțiuni), având în vedere că, 

odată adoptată, în afara beneficiilor preconizate pentru deținători, comunitatea și autoritatea locală, turismul zonal, beneficii ale comericializării 

etc., riscurile inerente vor decurge din tendința inflaționistă (pe modelul actual al Tezaurelor Umane Vii – titlu pentru care se dorește la nivel 

local identificarea unui număr cât mai mare de persoane, deși scopul este acela de a-i identifica pe cei puțini, excepționali, reprezentativi pentru 

domeniu și comunitate) și din interesele de natură economico-financiară. Nu credem că MTD ar trebui acordată unei regiuni, la nivel sau la nivel 

local, întrucât ar fi dificil de atribuit, de stabiliți responsabilii pentru folosirea, gestiunea, monitorizarea, sancționarea legate aceasta. Realist 

privind lucrurile, demersul s-ar transforma, credem, rapid, în această ultimă situație, într-unul centrat pe beneficii economice și preponderent cu 

aspect comercial în detrimentul conservării elementului pentru care se primește marca. Sancțiunile vor trebui avute în vedere. Ideea de brand de 

țară sau de brand local poate favoriza multe dintre sectoarele supuse dezvoltării, atâta vreme cât regulamentul, gestiunea, monitorizarea, 

sancțiunile vor fi gândite în cadrul unui sistem în care punerea în aplicare a mecanismului menționat să fie fezabil. Având în vedere că din 2008 

și până în prezent, marca tradițională distinctivă nu a beneficiat de atenția, pârghiile necesare la nivel legislativ, financiar, de susținere politică, 

instituțională (așa cum s-a întâmplat și cu marca CerT) este de anticipat că vor exista dificultăți de implementare a sistemului. Cauzele sunt 

multiple, constante, greu de înlăturat prin simpla instituire a unor prevederi adecvate, independente de bunele intenții ale specialiștilor cu privire 

la acordarea sa sau de buna-credință a unei părți din societatea civilă. Norme de aplicare, gestionare, sancționare ar fi putut fi adoptate și până în 

prezent dacă ar fi existat o clară și suficientă înțelegere a domeniului, interes, voință politică și poate o rețea de specialiști în domeniu care să 
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poată avea o voce comună și să propună sau să sprijine realizarea unor texte care să normeze marcarea la care facem referire. Luând în 

considerare sincopele de funcționare ale Comisiei Naționale PCI (în primele 6 luni ale anului 2019 nu a mai fost convocată, conform datelor care 

ne-au parvenit, în restul timpului: 2017-2019 funcționând inconstant și fără o activitate propriu-zisă), lipsa de inițiativă din partea potențialilor 

propunători/solicitanți ai mărcii..., incapacitatea INP prin direcția de specialitate de a omologa această marcă, numărul redus de specialiști în 

domeniile vizate de marcă, incapacitatea serviciilor deconcentrate ale ministerului sau ale autorităților locale în eventualitatea în care, prin Cod 

ar primi atribuții referitoare la marcă (lipsa de specialiști care să acopere domeniile respective, lipsa formării profesionale continue a experților 

angajați în aceste instituții), toate acestea ne determină să abordăm cu prudență chestiunea acordării MTD și credem că numai în urma unei 

consultări reale ar fi oportună propunerea unui text care să vizeze marca tradițională distinctivă. Nu există, în prezent, o analiză și un studiu de 

impact referitoare la rolul instituțiilor din domeniul PCI: minister, servicii deconcentrate, institutele de specialitate ale Academiei, universități cu 

secții sau cursuri destinate științelor etnologice, așezăminte culturale, muzee de etnografie. Dacă pentru alte domenii ale patrimoniului 

chestiunea nu se pune în acești termeni, pentru domeniul PCI, realitatea din teren este neclară și marcată de o profundă eterogenitate a situațiilor. 

Discrepanța dintre textele normative și realitatea din teren, confruntarea instituțiilor implicate cu imposibilitatea sau capacitatea parțială de a 

pune în aplicare atribuții care le revin, ar obliga la o consultare reală pentru a stabili formula legislativă adecvată care să creeze pârghiile pentru 

operaționalizarea prevederilor. Ar fi inutile prevederi pentru instituții care prin ROF-urile proprii ar deține responsabilități pe care nu le-ar putea 

pune în practică. Din consultările pe care le-am realizat (răspunsurile primite pot fi consultate în drive-ul partajat de către secretariatul 

proiectului: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1yH6oD3ExFL7045Gs1u23KgHSaLHMN0v7), reiese un interes sporit pentru domeniile: 

meșteșugurilor, pentru marcarea de atribuții clare în funcție de tipurile de așezăminte culturale prevăzute de lege; de asemenea, un interes 

evident este direcționat către marca tradițională distinctivă, pentru beneficiile persoanelor deținătoare TUV (scutire de taxe și impozite, regim 

fiscal echivalent cu cel din sistemul agricol) și pentru parteneriatele cu instituții precum Ministerul educației, Turismului, în vederea dezvoltării 

de programe școlare opționale sau obligatorii în domeniul PCI și a educației permanente (școli vocaționale în domeniu), respectiv pentru 

stabilirea unor zone, areale, peisaje care să protejeze patrimoniul viu. Credem că aceste interese specifice lumii de astăzi pot fi puse în practică 

adecvat asigurând mai întâi mecanismele și resursele  care să facă posibilă conectarea cerințelor actuale cu interesele intrinseci ale patrimoniului: 

protejare, exploatare neabuzivă. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1yH6oD3ExFL7045Gs1u23KgHSaLHMN0v7
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Strict în ceea ce privește marca tradițională distinctivă, aceasta este definită în legea 410/2005 drept: „(...)- elementul specific de 

autenticitate14 al expresiei culturale tradiționale pe care o definește ca fiind reprezentativă pentru un grup de creatori, interpreți ori meșteșugari 

tradiționali, păstrători sau transmițători ai elementelor patrimoniului cultural imaterial” , iar Centrul Național pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale în prezent asimilat de către INP, deține atribuții precise (la fel cum are atribuții legate  Registrul național de patrimoniu 

cultural imaterial, coordonând, în același timp din punct de vedere metodologic activitatea centrelor culturale (aflate în subordonarea 

administrației publice locale) și sprijinind inclusiv financiar demersurile culturale și educaționale menite să consolideze patrimoniul viu), așa 

cum reiese din textul Art. 18 al aceleiași legi: 

„Centrul Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale îndeplinește următoarele atribuții în domeniu: 

a) inițiază și derulează proiecte și programe privind activități de conservare, protejare, punere în valoare și promovare a patrimoniului 

cultural imaterial de pe teritoriul României; 

b) susține, inclusiv financiar, proiectele, programele și activitățile de cercetare, conservare, protejare, punere în valoare și promovare a 

patrimoniului cultural imaterial de pe teritoriul României, inițiate de persoane fizice sau juridice de drept public ori privat, în 

conformitate cu strategiile și politicile Ministerului Culturii și Cultelor; 

c) coordonează metodologic activitatea așezămintelor culturale în domeniul patrimoniului cultural imaterial; 

d) colaborează cu instituții specializate în vederea realizării programelor și activităților de cercetare; 

e) realizează programe-cadru de educație permanentă în domeniul expresiilor culturale tradiționale; 

f) editează și difuzează pe orice suport material cărți și alte publicații din domeniul patrimoniului cultural imaterial, cu acordul 

Ministerului Culturii și Cultelor; 

g) înființează și administrează Registrul național al mărcilor tradiționale distinctive; 

h) omologhează15 mărcile tradiționale distinctive.” 

În situația în care prevederile din actualele Teze referitoare la marcă vor fi păstrate, ar trebui gândit un sistem de stimulare a deținătorilor 

mărcii atât prin politici publice (programe dedicate, vizibilitate la nivel național și internațional, crearea unei rețele accesibile a deținătorilor 

care să permită diversele colaborări dintre aceștia, precum și colaborarea dintre deținători și specialiști, minister, INP), cât și prin implicarea 

                                                           
14 Termenul autenticitate ar trebui, credem reconsiderat în contextul actual al utilizării sale tot mai reduse de către specialiști, putând exista o formulare de tipul: marcă 

tradițională distinctivă - elementul specific de recunoaștere a valorii patrimoniale de nivel național... 
15 Nu există precizări cu privire la omologarea  mărcii. 
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lor directă (prin stabilirea unui acord), după caz, în programele de educație nonformală din domeniul PCI (se presupune că un deținător de 

marcă poate sprijini formarea de tineri din comunitate în domeniul pentru care obține marca, în funcție de propriile abilități, disponibilitate, 

voință sau alte date obiective. Nu se va confunda deținătorul (persoană, grup de persoane) de marcă cu posesorul titlului de Tezaur Uman Viu, 

chiar dacă pot exista suprapuneri; ex: un posesor TUV într-un domeniul olăritului ar putea dobândi dreptul de utilizare a MTD, fără să existe 

vreun raport reciproc de condiționare a celor două componente PCI). 

 

Instituții cu atribuții în domeniul patrimoniului cultural imaterial 

 

Este important de menționat că textul viitorului Cod al Patrimoniului ar putea ține cont de faptul că patrimoniul cultural imaterial 

național se referă la totalitatea elementelor din domeniul PCI, fie acestea de importanță națională (valorile care sunt reprezentative pentru 

identitatea întregii comunități umane de pe teritoriul României- evităm termenii de popor și națiune, fiind cunoscute controversele referitoare la 

utilizarea acestora) ori zonală/regională (la nivelul unei zone etnografice sau a unui areal delimitat, de ex. administrativ, deși granițele 

patrimoniului viu nu se suprapun întotdeauna cu cele teritorial-administrative) sau chiar de importanță locală (specifice unei comunități, grup 

uman pentru care datele respective sunt reprezentative-memoriile locului etc.). De facto, patrimoniul național se coagulează din elementele 

locale și zonale, maniera în care comunitatea largă, generală se raportează și se identifică în/cu valorile respective marcând aceste diferențe de 

grad și de nuanță și transformându-le în valoare națională, procesul de clasare revenind, așa cum este firesc, experților în domeniu: Comisia 

națională... și Comisiile Zonale subordonate serviciilor deconcentrate care ar trebui ca, după caz, să aibă posibilitatea de consultare cu specialiști 

din afara membrilor componenței comisiei din care fac parte (pot fi domenii pentru care o Comisie zonală nu are experți specializați într-un 

anumit domeniu al PCI). Considerăm important să reiasă limpede faptul că patrimoniul cultural imaterial de pe teritoriul Românei se referă și 

este constituit și din patrimoniul imaterial specific minorităților etnice! Este de gândit dacă ar fi benefică realizarea/constituirea de comisii 

zonale sau dacă este mai potrivită menținerea formulei actuale-o singură comisie națională.  
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În ceea ce privește rolul instituțiilor din România, în domeniile PCI, acestea nu sunt în prezent corelate suficient, astfel se face că, 

strategiile, programele și proiectele, dincolo de notele declarative nu reflectă punerea în aplicare a unei viziuni coerente, de ansamblu, 

integratoare în domeniile: protejării, conservării, salvgardării, transmiterii, punerii în valoare, promovării PCI, a formării și a formării constante 

a specialiștilor din domeniu, raportat la tipurile de instituții din care fac parte.  

Conform recomandărilor UNESCO și în mod firesc, statul prin aparatul său central, prin serviciile deconcentrate și prin restul instituțiilor 

publice cu atribuții specifice este cel care oferă viziune, strategii interne, resurse, cadre legislative, așadar toate pârghiile cu privire la protejarea 

patrimoniului viu și la sprijinirea transmiterii acestuia. În cadrul rețelei interne de persoane, instituții și entități, Comisiile de specialitate 

organizate la nivel național au un rol esențial în activitatea științifică și în monitorizarea strategiilor naționale. În România, o astfel de comisie 

funcționează din anul 2008, prin ordin de ministru, fiind o comisie consultativă și fără personalitate juridică, al cărei rol este definit, însă, prin 

lege, alături de celelalte instituții abilitate:  

„CAPITOLUL IV: Instituții și organisme cu atribuții în domeniul patrimoniului cultural imaterial 

Art. 13 

Comisia națională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, structură fără personalitate juridică, în subordinea Ministerului 

Culturii și Cultelor, are atribuții de coordonare a activităților de protejare și promovare a patrimoniului cultural imaterial, desfășurate în baza 

politicilor culturale ale Ministerului Culturii și Cultelor. 

Art. 14 

Comisia națională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial elaborează Programul național de salvgardare, protejare și punere în 

valoare a patrimoniului cultural imaterial. 

Art. 15 

Comisia națională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial conferă titlul de tezaure umane vii pentru domenii ale patrimoniului 

cultural imaterial și alcătuiește listele patrimoniului cultural imaterial prevăzute la art. 12 alin (2).  

Art. 16 

Organizarea, funcționarea și atribuțiile Comisiei naționale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial se stabilesc prin ordin al 

ministrului culturii și cultelor. 

Art. 17 

În domeniul patrimoniului cultural imaterial Ministerul Culturii și Cultelor îndeplinește următoarele atribuții specifice: 

a) elaborează politici și strategii în domeniu; 

b) coordonează, la nivel național, activitățile instituțiilor publice cu atribuții în domeniul patrimoniului cultural imaterial; 
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c) sprijină financiar instituțiile cu atribuții în activitățile de identificare, conservare, protejare și punere în valoare a elementelor ce 

alcătuiesc patrimoniul cultural imaterial; 

d) susține promovarea elementelor patrimoniului cultural imaterial românesc în comunitățile românești de peste hotare; 

e) sprijină instituțiile cu atribuții în implementarea strategiilor de salvgardare a elementelor patrimoniului cultural imaterial. 

Art. 18 

Centrul Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale îndeplinește următoarele atribuții în domeniu: 

a) inițiază și derulează proiecte și programe privind activități de conservare, protejare, punere în valoare și promovare a patrimoniului 

cultural imaterial de pe teritoriul României; 

b) susține, inclusiv financiar, proiectele, programele și activitățile de cercetare, conservare, protejare, punere în valoare și promovare a 

patrimoniului cultural imaterial de pe teritoriul României, inițiate de persoane fizice sau juridice de drept public ori privat, în 

conformitate cu strategiile și politicile Ministerului Culturii și Cultelor; 

c) coordonează metodologic activitatea așezămintelor culturale în domeniul patrimoniului cultural imaterial; 

d) colaborează cu instituții specializate în vederea realizării programelor și activităților de cercetare; 

e) realizează programe-cadru de educație permanentă în domeniul expresiilor culturale tradiționale; 

f) editează și difuzează pe orice suport material cărți și alte publicații din domeniul patrimoniului cultural imaterial, cu acordul 

Ministerului Culturii și Cultelor; 

g) înființează și administrează Registrul național al mărcilor tradiționale distinctive; 

omologhează mărcile tradiționale distinctive 

 De bună-seamă, atribuțiile actuale ale Comisie depășesc rolul și obligațiile unui organism consultativ, lipsit de personalitate juridică. 

Credem că, asemenea celorlalte Comisii naționale ale ministerului (pentru Muzee, Arheologie, Monumente), rolul esențial al Comisiei Naționale 

pentru salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial fi acela de a aviza programe și proiecte de interes național, de a analiza propunerile venite 

în scopul avizării sau omologării de la Comisiile zonale care ar trebui înființate și organizate (atribuții, subordonare finanțare) după modelul 

comisiilor menționate mai devreme. În prezent, Comisia Națională are rolul de a realiza programul național de salvgardare în domeniul PCI, de 

monitorizare și gestionare a acestui program, ca și a programului de conservare din atribuțiile subcomisie Călușului, fapt lipsit astăzi de 

actualitate și care ar impune revederea ordinului de ministru. Aceeași Comisie a fost implicată în realizarea dosarelor pentru Lista 

Reprezentativă de patrimoniu Imaterial recunoscută de UNESCO, a realizat programul Tezaure Umane Vii (concepere, redactare, evaluare 

dosare etc, conform regulamentului programului, a realizat 2 tomuri privitoare la inventarierea tuturor elementelor de patrimoniu imaterial de pe 

teritoriul României ( din cele 3 prevăzute-cel dedicat minorităților etnice nu a mai putut fi realizat din motive obiective, organismul devenind 
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nefunctional), a realizat draftul legii 26/2008 care a ajuns legiferat într-o formă diferită față de cea propusă. Marcarea acestor date indică lipsa de 

înțelegere cu privire la rolul și la capacitatea Comisiei de a exercita atribuții, în calitatea sa de organism consultativ și de avizare. Regulamentul 

de funcționare a Comisiei a fost stabilit prin O.M.C.C. nr. 2236/2008 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Comisiei naționale pentru 

salvgardarea patrimoniului cultural imaterial și poate fi consultat la adresa http://cimec.ro/Legislatie/OMCC-2236-2008-ComisieImaterial.pdf.  

Redăm, mai jos, atribuțiile specificate în regulamentul de organizare și funcționare: 

 „CAPITOLUL II: Atribuții Art. 6. – Comisia are atribuții de coordonare a activităților şi programelor de protejare, salvgardare, 

conservare, transmitere, punere în valoare şi promovare a patrimoniului cultural imaterial, în baza politicilor culturale ale Ministerului Culturii şi 

Cultelor. 3 Art. 7. – Comisia elaborează Programul național de salvgardare, protejare şi punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial, 

denumit în continuare Programul; Art. 8. – Comisia alcătuieşte Inventarul național de patrimoniu cultural imaterial, denumit în continuare 

Inventarul. Art. 9. – Inventarul include listele patrimoniului cultural imaterial, după cum urmează: a) lista elementelor patrimoniului cultural 

imaterial dispărute; b) lista elementelor patrimoniului cultural imaterial aflate în pericol de dispariTie; c) lista elementelor vii care alcătuiesc 

patrimoniul cultural imaterial existent pe teritoriul României. Art. 10. – Comisia acordă titlul de tezaur uman viu persoanelor prevăzute la Art. 7 

alin. (1) din Legea nr. 26 din 29 februarie 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial. Art. 11. – Comisia recomandă în mod expres 

şi în scris, Centrului Național pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale, acordarea mărcii tradiTionale distinctive, conform 

prevederilor art. 8 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 26 din 29 februarie 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial. Art. 12. – 

Comisia elaborează strategii de salvgardare a elementelor de patrimoniu cultural imaterial. Art. 13. – Comisia monitorizează programele de 

salvgardare, conservare, protejare şi/sau de punere în valoare a elementelor de patrimoniu cultural imaterial înscrise pe Listele prevăzute de 

Convenția UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003, conform politicilor culturale 

ale Ministerului Culturii şi Cultelor. Art. 14. – În vederea îndeplinirii prevederile prezentului ordin, Comisia se poate organiza în subcomisii şi 

grupuri de lucru. Art. 15. – Comisia are dreptul: a) să stabilească criterii de identificare şi evaluare, standarde de conservare şi procedee de 1. 

punere în valoare a expresiilor culturale ale comunităților; b) să colaboreze cu orice instituție sau persoană având competențe în domeniile 

patrimoniului cultural imaterial, precum şi cu membri ai comunităților, în scopurile prevăzute prin prezentul ordin; c) să propună măsuri de 

informare cu privire la patrimoniul cultural imaterial, d) să propună parteneriate cu autorități, instituții, ONG-uri sau cu orice alt organism sau 

http://cimec.ro/Legislatie/OMCC-2236-2008-ComisieImaterial.pdf


30 

 

persoană interesate în valorificarea elementelor de patrimoniu cultural imaterial; e) să propună programe şi/sau proiecte de promovare a 

patrimoniului cultural imaterial la nivel local, zonal, național şi internațional; f) să propună colaborări şi/sau parteneriate cu toate instituțiile cu 

atribuții în domeniile patrimoniului cultural imaterial sau cu orice autoritate, organism ori persoană interesate în promovarea elementelor de 

patrimoniu cultural imaterial, din țară sau din străinătate; 4 g) să propună Ministerului Culturii şi Cultelor inițierea unor proiecte editoriale 

(volume, broşuri, culegeri, antologii, cataloage manuale etc.) în domeniile patrimoniul cultural imaterial; h) să coopereze cu organisme similare 

din țările semnatare ale Convenției UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, aprobată la Paris în data de 17 octombrie 

2003; i) să coopereze cu organisme din străinătate, specializate şi/sau cu atribuții în domeniile patrimoniului cultural imaterial; j) să facă 

propuneri Ministerului Culturii şi Cultelor privind derularea fondurilor pentru programele, proiectele şi acțiunile din domeniile patrimoniului 

cultural imaterial pe care le coordonează şi monitorizează.”(s.n.) 

Mai mult decât atât, același ordin prevede, la Cap. I:  

 

„Art. 4. – (1) Se constituie, în cadrul Comisiei, Subcomisia pentru Salvgardarea Capodoperei Patrimoniului Oral si Imaterial al 

Umanității16 ”Tradiția Călusului”, denumită în continuare Subcomisia. (2) Subcomisia, formată din membri ai Comisiei, este condusă de un 

Presedinte ales prin vot deschis de către membrii Comisiei.(3) Membrii Subcomisiei sunt alesi prin vot deschis de către membrii Comisiei, în 

cadrul primei sedințe a acesteia, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. (4) Presedintele Subcomisiei reprezintă Subcomisia pe plan 

național si internațional. (5) În cazul în care Presedintele Subcomisiei nu îsi poate exercita atribuțiile, acesta va delega alt membru care să 

reprezinte Subcomisia pe plan național si internațional, acesta având aceleași atribuții cu ale Președintelui. (6) Secretariatul Subcomisiei este 

asigurat de către un colaborator al ministerului numit prin prezentul ordin, iar în situații excepționale, de către secretarul Comisiei.”(s.n) 

 

 Reținem, din datele de mai sus prevederile diferite la nivel de atribuții referitoare la Comisia națională pentru salvgardarea patrimoniului 

Cultural imaterial care deține atribuții pe care ar trebui să le partajeze cu alte instituții (Academie, comisii zonale, ministerul culturii, INP) unele 

                                                           
16 În prezent, capodoperele patrimiului oral au umanității au fost trecute prin procedură de transfer automat în Lista reprezentativă de PCI a UNESCO, prin urmare și această 

eroare ar trebui corectată, deși, în opinia noastră, ordinul de ministru menționat ar trebui în integralitatea lui modificat, numeroasele prevederi legate de atribuțiile și 

funcționarea Comisiei fiind nerealiste și la limita legalității. Menționăm că în 2010 componența Comisiei Naționale a fost modificată, fără a motiva rațiunea deciziei (a se 

vedea: ORDIN nr. 2678 din 24.11.2010 pentru modificarea Anexei nr. 2, parte integrantă a Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2236 din 12.04.2008 privind 

organizarea, funcționarea si atribuțiile Comisiei naționale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, cu modificările ulterioare, regăsibil la adresa: 

http://cimec.ro/Legislatie/OMCPN-2678-2010-ComisiaImaterial.pdf, în prezent Comisia având o nouă componență, conform unui Ordin care nu este afișat nici pe site-ul 

CIMEC, nici pe cel al MCIN, datele noastre fiind furnizate direct de către membrii Comisiei. De asemene, așa cum precizam, deși nu există o prevedere care să indice 

încetarea activității Comisiei, de facto, aceasta este nefuncțională.  

http://cimec.ro/Legislatie/OMCPN-2678-2010-ComisiaImaterial.pdf
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atribuții fiind în afara sferei unei astfel de comisii, după cum reiese limpede din textul ordinului menționat. Într-o activitate de cvasianonimat, 

acest organism de specialitate a reușit fără sprijinul altor specialiști ori instituții din afară, repertorierea elementelor de PCI, conform criteriilor 

impuse prin ordin. Această atribuție nu este specifică unui organism consultativ. Diferența dintre Repertoriu și Inventar constă în aceea că 

inventarul reprezintă o indexare, o listare a elementelor de PCI de pe teritoriul României, în vreme ce repertoriul presupune și informații de 

ordin științific care să permită înțelegerea importanței și care să ofere o direcție implicită legată de conservare (context zonal, tipologie etc. 

Repertoriile pot fi consultate la adresele: http://www.cimec.ro/Etnografie/dl.asp?filename=Patrimoniu-cultural-imaterial-Repertoriu-2009-1-web.pdf (tom I), respectiv 

http://www.cimec.ro/Etnografie/dl.asp?filename=Repertoriu-national-de-patrimoniu-cultural-imaterial-2.pdf (tom II). Vizibilitatea acestor repertorii trebuie 

automat să fie mai mare, prin încărcarea lor și pe situl MCIN, cel al INP sau al instituțiilor de profil. INP gestionează în prezent Registrul 

național... în fapt aflându-se în incapacitatea de menținere și aducere la zi a acestuia. Din nou, modelul din Republica Moldova ar putea fi avut în 

vedere, așa cum am mai precizat.  

 În situația în care MCIN va menține ideea unui singur Cod care să includă toate categoriile patrimoniului cultural, revizuirea integrală a 

responsabilităților privind inventarierea (instituții responsabile, criterii și modalități de inventariere, factori de decizie, actualizare date) va trebui 

să țină cont de faptul că domeniul PCI ar putea prelua și aici  modelul  referitor la clasare din legea nr 58/2012 din Republica Moldova (cap II, 

art. 8);în virtutea caracterului viu al acestui tip de patrimoniu, stabilirea unor categorii privitoare la valoarea/importanța: locală, zonală/regională, 

națională va impune și aceasta expertiza unor profesioniști care să poată demonstra științific, în baza unor criterii care în prezent nu există, 

modalitatea de stabilire a categoriilor menționate. Este de presupus că în timp, același element ar putea fi clasificat în  categorii diferite. Dacă 

pentru subdomeniile PCI care presupun expresii concrete datele ar părea mai simplu de pus în aplicare, pentru categorii precum ritualuri, tradiții, 

obiceiuri etc, evaluarea ar putea impune dificultăți, neclarități, dezacorduri ș.a.a . 

 Așadar, Comisia ar trebui să funcționeze în baza unui regulament simplu, având atribuții de avizare, evaluare (inclusiv a candidaturilor 

pentru listele UNESCO de patrimoniu Cultural Imaterial și pentru subprogramele de conservare a elementelor acceptate în liste) și să fie 

sprijinită prin activitatea Comisiilor zonale. (Amintim aici că orice nou demers în domeniu va trebui să beneficieze de prevederi bugetare 

acordate de către MCIN sau prin lege, autorităților locale, după caz).  
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 Credem că, de vreme ce scopul Comisiei Naționale... înființate abia în anul 2008, în urma directivelor UNESCO privitoare la înființarea 

de Comisii și organisme de specialitate în domeniul.... a fost acela de a realiza inventarierea elementelor de PCI și întrucât, de-a lungul timpului 

MCIN nu a manifestat vreun interes pentru activitatea și rezultatele acestei Comisii, este de presupus că în continuare, rolul său, chiar 

reglementat prin Cod nu va înțeles ca acela al comisiilor deja existente în minister (UNESCO lasă la latitudinea fiecărui stat maniera de realizare 

a acestor inventarieri: repertoriu, index, codex, fără a impune niveluri de realizare cu excepția celor naționale și fără a explica ce semnifică 

inventar național: suma tuturor elementelor de pe teritoriul unui stat sau elementele de importanță majoră pentru o „națiune” sau „popor”). Cu 

cât Comisia va avea mai multe atribuții pe care nu le va putea  pune în aplicare, cu atât riscul de a nu realiza unele obiective va fi unul mai mare. 

Raportându-ne la Tezele preliminare ale Patrimoniului, considerăm că instituirea de comisii zonale în subordinea DJCPN-urilor ar fi utile 

punerii în aplicare a strategiilor naționale, însă trebuie văzut în ce măsură există capacitatea instituțională de organizare  a acestora, dacă luăm în 

calcul necesitatea existenței personalului specializat disponibil pentru activitățile presupuse de Comisie. 

 

Institutul Național al Patrimoniului 

În ceea ce privește rolul și atribuțiile INP în domeniul PCI, fixate prin H.G. 593 /2011  (prin direcțiile de specialitate), acestea au mai fost 

citate în prezentul raport și pot fi consultate la adresa: https://patrimoniu.ro/images/ROF-MonitorulOficial-2017.pdf. Este prevăzut la Cap I art 3, (2):  

„2)În domeniul protejării şi promovării patrimoniului imaterial, Institutul are următoarele atribuţii principale: 

a)iniţiază şi derulează proiecte şi programe privind activităţi de conservare, protejare, punere în valoare şi promovare a patrimoniului cultural 

imaterial de pe teritoriul României; 

b)realizează, susţine, inclusiv financiar, proiectele, programele şi activităţile de cercetare, conservare, protejare, punere în valoare şi promovare a 

patrimoniului cultural imaterial de pe teritoriul României, iniţiate de persoane fizice sau juridice de drept public ori privat, în conformitate cu 

strategiile şi politicile Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale; 

c)coordonează metodologic activitatea aşezămintelor culturale în domeniul patrimoniului cultural imaterial; 

d)colaborează cu instituţii specializate în vederea realizării programelor şi activităţilor de cercetare a patrimoniului imaterial; 

e)realizează programe-cadru de educaţie permanentă în domeniul expresiilor culturale tradiţionale; 

f)editează şi difuzează, pe orice suport material, cărţi şi alte publicaţii din domeniul patrimoniului cultural imaterial, cu acordul Ministerului 

Culturii şi Identităţii Naţionale; 

g)organizează şi administrează Registrul naţional al mărcilor tradiţionale distinctive; 

h)omologhează mărcile tradiţionale distinctive; 

https://patrimoniu.ro/images/ROF-MonitorulOficial-2017.pdf
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i)organizează şi administrează Registrul naţional al patrimoniului cultural imaterial.” 

 

Conform datelor de mai sus, la nivel național și internațional INP ar avea pârghiile necesare desfășurării unor demersuri importante 

pentru conservarea, protejarea.... PCI, inclusiv prin activități de cercetare, prin programe-cadru de educație permanentă (fapt care atrage 

mențiuni explicite legate de destinatarii acestor programe: presupunem că este vorba de instituții: centre culturale de toate categoriile, muzee de 

etnografie de la nivel local, județean, național, persoane, experți, membri ONG-uri cu atribuții în domeniul PCI; considerăm o lipsă  care trebuie 

compensată prin adăugiri clare). În mod explicit, CAPITOLUL XX: Patrimoniu imaterial şi cultură tradiţională al ROF INP este dedicat exclusiv 

patrimoniului imaterial, suma de atribuții (clare, detaliate) făcându-ne să înțelegem că instituția desfășoare o amplă și consistentă activitate în 

domeniul PCI, mai multe departamente colaborând în această direcție. Se pomenește chiar de o Bancă națională de date, precum și de alte 

demersuri concrete (consultanță instituții de specialitate, acordare mărci –MTD și CerT- gestionarea Registrului Național, proiecte , demersuri la 

nivel intern și internațional etc). Totuși, însuși titulatura capitolului, tautologică, așa cum arătam în capitolul destinat terminologiilor, indică lipsa 

de cunoaștere  a domeniului. 

Coordonarea metodologică a INP pentru așezămintele culturale (centre culturale, universități populare ș.a.a) este în concordanță cu rolul 

INP în celelalte domenii al e patrimoniului. În ceea ce privește PCI, în urma consultării directe cu cercetător INP, a rezultat că aplicarea acestei 

prevederi este una formală, întrucât finanțatorul-Consiliile Județene sunt cele care stabilesc direcțiile, programele și proiectele, organigrama 

instituțională (și restul chestiunilor administrative), prin urmare nu se poate vorbi de o colaborare reală sau de armonizare în acest domeniu. 

Specialistul INP a recomandat ca acest tip de coordonare să revină fie finanțatorului, fie ministerului. În primul caz, s-ar impune ca la nivel local 

sau județean să există specialiști în domeniile pentru care se desfășoară proiecte, fapt care aduce din  nou în atenție chestiunile referitoare la lipsa 

personalului specializat și la formarea acestuia (problematică mai pregnantă în domeniul PCI comparativ cu alte domenii ale patrimoniului 

material; de ex., în urma consultărilor realizate pentru această etapă a proiectului, am fost informați de către dr. Sorin Mazilescu despre faptul că 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeș s-a desființat începând cu data de 1 mai 2017!). În cazul în care 

coordonarea metodologică s-ar realiza de către MCIN, fapt care ar atrage o separare față de restul domeniilor patrimoniului cultural, ar trebui să 

existe capacitatea ministerului de a-și asuma această atribuție. De altfel, conform statutului și atribuțiilor sale, ministerul dețin în prezent pârghii 
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importante pentru asigurarea unei strategii viabile și pe termen lung în domeniul PCI, însă, de facto, credem că punerea în aplicare nu reflectă 

decât contrariul, prioritățile fiind evident acordate zonei materiale a patrimoniului cultural (fapt reflectat în: aparatul administrativ alocat 

domeniului, programe, proiecte desfășurate, publicații, acorduri interne sau externe cu instituții în domeniul PCI sau în domeniile conexe, lipsa 

de comunicare dintre departamentele MCIN, lipsa de răspuns, cu încălcarea prevederilor legale, la solicitările scrise/adrese, memorandum cu 

privire la posibile măsuri ameliorative pentru domeniul PCI  etc.).  

 În cazul în care INP ar avea capacitatea de a-și revizui maniera de îndeplinire a atribuțiilor care, în prezent este deficitară, din motive 

independente de voința managerilor, din câte înțelegem, alocând resursele financiare, și umane necesare abordării problematicilor PCI, 

considerăm că atribuțiile privitoare la realizarea dosarelor de candidatură pentru Listele UNESCO de patrimoniu imaterial (propuneri din partea 

oricărei persoane, entități publice sau private, ONG, cu avizul Comisiei naționale..), la monitorizarea ulterioară a programelor de conservare  

ș.a.a ar putea să devină exclusiv atribuția acestei instituții, armonizându-se astfel, realizarea de candidaturi pentru listele UNESCO de către o 

singură instituție. Gestiunea Registrului Național este o prevedere care ar trebui menținută, fiind necesare adăugirea de criterii, de norme corect 

elaborate privitoare la elaborarea și gestiunea registrului (inclusiv actualizare, afișare etc.). INP ar putea realiza și gestiona, prin proiecte cu 

finanțare de la bugetul Public, rețeua națională a specialiștilor din domeniul PCI, fapt care ar trebui reglementat și care ar aduce beneficii majore 

în domeniu: colaborare între experți, între instituțiile de specialitate publice și private, ar permite realizarea de proiecte din fonduri externe. 

Capacitatea instituțională va depinde de resursele alocate și de voința decidenților politici.  

  

Așezăminte culturale 

Acestea sunt reglementate prin Legea nr. 143/2007 pentru aprobarea OUG118/20106 și sunt definite drep: „Art. 2. -(1) În sensul 

prezentei ordonanțe de urgență, așezămintele culturale sunt persoane juridice de drept public sau privat, indiferent de forma de organizare și 

finanțare, care desfășoară activități în domeniul cultural, de informare și de educație permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate 

publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale și a accesului la informație.„ "Art. 21. - (1) Ministerul Culturii şi Cultelor poate finanţa din surse 

alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, precum şi din alte surse, în condiţiile legii, un Program naţional 

pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, 

https://lege5.ro/Gratuit/geydmobvhe/art-2-lege-143-2007?dp=gmytmobtgy4tk
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modernizarea şi dotarea aşezămintelor culturale de drept public, din mediul rural şi mic urban, denumit în continuare Program.” În urma 

desfășurării acestui program, au fost înființate astfel de așezăminte care, în timp s-au dovedit a servi prea puțin scopurilor pentru care au fost 

create, sediile modernizate sau înființate servind pentru diverse evenimente, altele decât cele de dezvoltare a vieții comunitare, o parte dintre ele 

fiind în timp desființate sau supuse unei degradări accentuate.  Textul legii poate fi consultat la adresa: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/82269.  

 Inițial, așadar, această lege a avut ca scop crearea de sedii noi, cu dotările necesare, în toate localitățile rurale (nivel loca: sate, comune), 

pentru satisfacerea nevoilor comunitare culturale, de petrecere a timpului liber, după caz de educație nonformală. Deși există mențiuni precum: 

„Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - La nivelul fiecărui judeţ se organizează şi funcţionează, în condiţiile prezentei 

ordonanţe de urgenţă, cel puţin un aşezământ cultural, instituţie publică, în subordinea consiliului judeţean, care poate sprijini metodologic 

activitatea aşezămintelor culturale la nivel comunal.”,maniera de finațare a acestor așezăminte: „7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul 

cuprins:"Art. 6. - (1) Autorităţile administraţiei publice în subordinea cărora funcţionează aşezămintele culturale, instituţii publice, aprobă pentru 

acestea, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă:a) regulamentele de organizare şi funcţionare proprii;b) numărul de 

posturi;c) statul de funcţii;d) bugetul de venituri şi cheltuieli.(2) Orice modificare a modului de organizare şi funcţionare a aşezămintelor 

culturale, instituţii publice, se aprobă prin actul autorităţii administraţiei publice centrale, respectiv prin hotărâre a consiliului local sau a 

consiliului judeţean, după caz, adoptată cu votul a două treimi din numărul total de consilieri.(3) în cazul aşezămintelor culturale din subordinea 

autorităţilor administraţiei publice locale, prefectul veghează la respectarea dispoziţiilor alin. (2), în condiţiile legii.", nu există garanția investirii 

în programe dedicate patrimoniului imaterial, instituția finanțatoare dictând programele bugetate, cele culturale finanțându-se, în cazul în care nu 

beneficiază de o atenție explicită, astfel: „(2) Veniturile proprii vor fi utilizate numai pentru finanţarea proiectelor şi programelor culturale.” 

Programele și proiectele așezămintelor culturale vor trebui, prin noul cod, avizate de către Comsiile Zonale și după caz, de cea națională, 

bugetarea acestora trebuind, astfel, să fie prevăzută adecvat de către Ordonatorul d credite. Având în vedere necesitatea de implicare a 

așezămintelor în educația nonformală pentru copii, tineri și adulți, colaborarea cu Ministerul Educației, cu ONG-uri în domeniu sau domeniile 

conexe ar deveni obligatorie și necesar a fi normată. Chestiunea salarizării personalului, al formării sale conform atribuțiilor instituției 

angajatoare sunt chestiuni pe care le-am semnalat în anexa 3, în urma consultărilor realizate. Coordonarea metodologică a așezămintelor ar urma 

a avea loc fie de către INP (confom prevederilor actuale), fie de către serviciile deconcentrate ale MCIN. Centrele județene ar putea avea, 

conform unor prevederi legale, atribuții specifice privitoare la conștientizarea, punerea în valoare, la educația nonformală în domeniul PCI, 

putându-se stabili, totodată, rolul său complementar alături de DJCPN-uri cu privire la identificarea, gestionarea, punerea în valoare a 

patronimului imaterial de la nivel județean. Credeam că o consultare cu reprezentanții tuturor categoriilor de așezăminte culturale, care să 

specifice dificultățile actuale în realizarea atribuțiilor cu privire la domeniul PCI sau posibilitățile reale de sprijinire a domeniului ar fi utile 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/82269


36 

 

pentru gândirea unui mecanism  care să integreze activitatea acestor instituții în cea specifică domeniului. În ceea ce privește formarea 

profesională în domeniul culturii, ar trebui să se opteze pentru tipurile de formare existente (ex: Institutul Național pentru Cercetare și Formare 

Culturală (INCFC), aflat în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale) sau pentru posibilitatea formării (și) în cadrul universităților 

de profil (inclusiv nevoia de formare constantă a personalului din domeniile PCI). 

Muzeele de etnografie 

Rolul privitor la coeziunea socială, implicarea în educația nonformală, în conștientizarea publicului cu privire la domeniile PCI ar trebui mai 

puternic accentuat, restul atribuțiilor fiind prevăzute în legislația specifică muzeelor.  

Alte instituții cu atribuții în domeniul patrimoniului cultural imaterial. Universități 

Este necesar ca Universitățile să sprijine derularea şi dezvoltarea programelor de studii de licenţă de Etnologie, care formează specialişti 

în domeniul PCI, precum şi a programelor de studii de master de Etnologie, Antropologie culturală şi Folclor, care dezvoltă cunoaşterea în 

domeniul PCI. În prezent, există 2 programe de acest tip (licenţă – Etnologie şi master – Etnologie, Antropologie culturală şi Folclor) la 

Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti. Ar putea fi avută în vedere creșterea rolului Academiei și al universităților pe modelul Școlilor 

Asociate UNESCO sau crearea unor platforme care să faciliteze colaborarea cu mediul academic, realizarea de sesiuni de instruire în domeniul 

culturii tradiționale (așa-numitele capacity-building workshops) ori elaborarea unui program național de specializare în domeniul PCI; toate 

acestea ar putea deveni atribuții ale universităților cu secții sau cursuri dedicate științelor etnologice.  

Tezaure Umane Vii (TUV) 

Programul este impus de mediul internațional și promovat de UNESCO sub  titulatura: Tezaure Umane Vii/Human Living 

Treasure/Trésors humains vivants, în scopul de a identifica performerii excepționali dintr-un domeniul al PCI, capabili să transmită valoarea 

deținută. TUV este definit drept „tezaure umane vii - titlul onorific ce poate fi conferit acelor persoane care sunt recunoscute de către comunitate 

drept creatoare și transmițătoare de elemente ale unui domeniu al patrimoniului cultural imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale 

nealterate” Titulatura este  acordată, conform prevederilor oficiale în următoarele condiții: „Persoana candidată la titlul de TEZAUR UMAN 

VIU trebuie să îndeplinească, simultan, calităţile de purtător, păstrător şi transmiţător de modele culturale tradiţionale şi să fie recunoscută atât 

de comunitatea de purtători, cât şi de comunitatea ştiinţifică. Persoana candidată la titlul de TEZAUR UMAN VIU trebuie să facă dovada 

caracterului excepţional al performării în domeniul pentru care se depune candidatura. La titlul de TEZAUR UMAN VIU nu pot candida 

persoane care au urmat o formă de învăţământ vocaţional.”, document disponibil la adresa 

http://cultura.ro/uploads/files/AplicareaProgramului_TUV.pdf. 

http://cultura.ro/uploads/files/AplicareaProgramului_TUV.pdf
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Programul și-a produs efectele până în anul 2018 când Comisia națională nu a mai putut evalua dosarele, în lipsa activității sale efective. 

În prezent, miza obținerii titlului este legată în principal de acordarea de beneficii fiscale, de posibilitatea obținerii unei rente sau a unei pensii 

viagere, scutire de taxe și impozite, acordarea de ordine, medalii care să ateste meritul și valoarea excepțională a persoanei deținătoare.  

  Recunoașterea profesiilor din domeniul patrimoniului cultural imaterial 

În ceea ce privește conținutul și structura COR, împărtășim punctul de vedere al membrilor Comisiei Naționale care în 2017 au trimis un 

memoriu (fără răspuns către ANI și spre știința MCIN). Astfel, semnalăm că:  

- în forma actuală, COR nu este corelat cu dinamica științelor din instituțiile de învățământ superior;  

- în plus, COR reflectă inegalități - chiar tratament inegal și discriminatoriu - în integrarea unor noi ramuri de științe, noi domenii de studii 

și specializări în raport cu altele.  

Astfel, în COR nu se reflectă noi ramuri de științe, domenii de studii și specializări, în cazul de față, ramura de știință și domeniul de studii 

„Studii culturale”, cu două specializări: Studii europene și Etnologie.  

Specializarea Studii culturale - Studii europene lipsește total din COR, iar specializarea Etnologie este integrată, prin asimilare, la grupa 

„2632 Sociologi, antropologi şi asimilaţi”. Din descriere, această subgrupă este asociată cu domeniul fundamental de studii „Științe sociale”, pe 

când „Studiile culturale” (incluzând specializările Studii europene și Etnologie) sunt plasate în domeniul fundamental „Științe umaniste” 

(conform Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare).  

În aceste condiții, obiectul de studiu și de specializare principal (CULTURA în accepția Studiilor culturale) nu este reflectat în descrierea 

respectivă.  

Așadar ar fi necesară revizuirea,  reformularea descrierii, de exemplu printr-o formulare de tipul: (marcăm cu roșu ceea ce propunem spre 

adăugare): „Sociologii, antropologii şi asimilaţii acestora se ocupă cu investigarea şi descrierea structurii societăţilor, originii şi evoluţiei 

acestora, a culturii lor, precum şi interdependenţa* dintre condiţiile de mediu şi activităţile umane. Aceştia oferă consiliere cu privire la aplicarea 

practică a rezultatelor lor în formularea politicilor economice, sociale și culturale.”   

Notă: Am păstrat descrierea din ORDIN Nr. 1832/856 din 6 iulie 2011, dar menționăm că fraza este incorect construită (în punctul indicat cu *). 
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Precizăm că ocupația de etnolog nu este înregistrată în COR. Spre deosebire de această (posibilă) ocupație, cea de „antropolog” este 

menționată chiar  în prezentarea subgrupei („2632 Sociologi, antropologi şi asimilaţi”), dar nu are cod. Specializarea în etnologie este reflectată 

doar în ocupații în legătură cu cercetarea și învățământul superior (cercetător în etnologie; asistent de cercetare în etnologie). Idem pentru 

antropologie. În contrast, o altă ocupație, cea de „politolog”, deși decurge din noi ramuri de științe, domenii de studii și specializări, are cod 

(263304). 

   Se impune armonizarea COR cu ESCO, respectiv categoria „Philosophers, historians and political scientists”, din care rezultă „Legal, 

social and cultural professionals”, din care rezultă două ocupații (compatibile cu domeniul fundamental „Științe umaniste - Studii culturale”, cu 

cele două specializări: Studii europene și Etnologie): „Humanist researcher” și „Cultural scientist”. Astfel, ar fi necesară introducerea 

următoarelor ocupații în subgrupa 2632 pentru specializarea Etnologie: 

- Etnolog; 

- Referent de specialitate în etnologie; 

- Expert în etnologie; 

- Specialist în etnologie; 

- Consultant în etnologie 

și a următoarelor ocupații în subgrupa 2632 pentru specializarea Studii europene: 

     - Referent instituții și organizații culturale; 

     - Consilier instituții și organizații culturale; 

     - Expert în instituții și organizații europene; 

     - Coordonator activitate organizație culturală; 

     - Expert în afaceri culturale 
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 Având în vedere că formarea specialiștilor în instituțiile cu atribuții în domeniile PCI determină posibilitatea de punere în aplicare a 

activităților de cercetare, identificare evaluare, catalogare, omologare, analiză etc în domeniul PCI, este esențială asigurarea cadrelor necesare 

recunoașterii ocupațiilor specifice domeniului. Susținem, având în vedere cele de mai sus, o consultare pe această temă cu INCFC. 

 

„Acțiuni europene privitoare la patrimoniul cultural imaterial”17, altele decât cele marcate în Tezele prealabile... Considerații 

asupra situării patrimoniului viu în contextul patrimoniului cultural. 

 

Ideea de practici active, de manifestări colective care au fost deprinse de la predecesori, continuând a fi  transmise către generațiile 

actuale și viitoare este cuprinsă în conceptul de viu (engl. living) şi are o continuitate firească în programul internaţional „Living Human 

Treasures”, implementat de UNESCO şi în România sub denumirea de „Tezaure umane vii”. UNESCO a permis o anumită lejeritate cu privire 

la implementarea acestui program, care în prezent este implementat fără a avea caracter obligatoriu la nivelul statelor părți. În anii ‵90, a apărut 

inițiativa acestui program de recompensare a purtătorilor, păstrătorilor și transmițătorilor excepţionali ai cunoaşterii „tradiţionale”, și atunci, a 

fost adoptată o decizie care invita statele membre să fondeze/implementeze asemenea sisteme.. ‹‹„În anul 2013, Centrul Francez al Patrimoniului 

Cultural Imaterial de pe lângă Maison des Cultures du Monde a dedicat un volum din seria Caietelor sale organizării şi reglementării prin 

proceduri specifice a domeniului în discuţie. În lucrarea colectivă sunt semnalate diferite aspecte ale gestionării PCI din Franţa, Elveţia, 

Germania, Spania, Belgia şi Italia. Înainte de a valorifica aceste informaţii, trebuie menţionat faptul că articolul 12 al Convenţiei UNESCO din 

2003 include, în cadrul măsurilor naţionale de salvgardare a patrimoniului cultural imaterial, identificarea şi redactarea unui singur sau a mai 

multor repertorii specifice, cu o aducere la zi constantă. Rapoartele periodice ale statelor membre către Comitetul UNESCO trebuie să conţină 

informaţii relevante despre aceste repertorii naţionale ale patrimoniului cultural imaterial. În România au apărut deja două volume ale acestui 

inventar (Ispas 2009), iar în Republica Moldova volumul a fost coordonat de eminenta cercetătoare Varvara Buzilă (2013). La noi, volumele pot 

                                                           
17 Formula aparține cercetătoarei Adina Ciubotariu, șef al Departamentului de Etnologie din cadrul Institutului de Filologie Română „Alexandru Pfilippide” al Academiei 

Române, filiala Iași, autoare pe care o vom cita în continuare, având în vedere relevanța observațiilor pentru tema de față. 
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fi consultate în format pdf pe site-ul Ministerului Culturii (http://cultura.ro/uploads/files/Patrimoniu-cultural-imaterial-2009-1-ro_fara-imagini. 

pdf şi http://www.cultura.ro/uploads/files/repII_redus_dpi.pdf), o facilitate la care au apelat şi alte ţări, precum Franţa 

(http://www.inventaire.culture.gouv.fr/), Estonia (http://www. rahvakultuur.ee/?s=2428) sau Danemarca (http://immaterieelerfgoed.nl/). În plus 

faţă de aceste prezentări sintetice, cu intenţie de exhaustivitate, ale elementelor de cultură şi identitate locală, Convenţia sugerează statelor 

membre semnatare elaborarea de programe, proiecte şi activităţi menite să conserve şi să transmită mai departe informaţia tradiţională. În Scoţia 

s-a pus problema unei presiuni în ceea ce priveşte schematizarea unui patrimoniu cultural imaterial cu specific urban, construit cel mai frecvent 

ca urmare a diversităţii culturale locale. Festivalurile de peste an (http://www.unesco.org.uk/uploads/ICHinScotlandFullReport-July08.pdf) primesc, aşadar, 

atenţia etnologilor, antropologilor şi sociologilor, acest interes fiind specific ţărilor aflate în etape de urbanizare avansate. Dacă la noi, în urma 

recensământului din anul 2011, s-a estimat un raport de 52,8% în favoarea populaţiei din mediul urban, încă din anul 1963 s-a ajuns la concluzia 

că, în Belgia, raportul pune mediul rural în inferioritate, Olanda nu mai are localităţi rurale propriu-zise, în timp ce în Suedia puţine regiuni mai 

menţineau tradiţiile şi legăturile rurale specifice. Finlanda a devenit progresiv urbană şi industrializată după anul 1945, în Germania exodul 

urban a început din anii 1870, iar Elveţia a avut parte de cea mai timpurie industrializare, ajunsă deja departe (Beijer 1963). Specialiştii din 

Franţa au declamat de câteva decenii dispariţia domeniului popular (de Certeau 1980: 64) şi au estimat că exodul rural către oraşe a început în 

secolul al XIX-lea, cand încă semai purtau straie tradiţionale prin sate şi „puteau fi culese fără dificultate poveşti populare” în aşezările rurale 

(Ariès 1993: 263). Revenind în Scoţia, autorităţile locale au înţeles repede că transmiterea patrimoniului cultural imaterial către generaţiile 

viitoare devine mai eficientă prin intermediul şcolii, astfel încât programa educaţională adresată vârstelor cuprinse între 3 şi 18 ani conţine 

numeroase elemente de spiritualitate populară. Această cale de promovare a specificului etnofolcloric a reţinut şi atenţia Teodorei Konach, care 

subliniază faptul că o astfel de educație în şcoli contribuie semnificativ la conturarea unei identităţi culturale aparte. Mai exact, autoarea propune 

„un model de educaţie inovativ, holistic, pentru o instruire permanentă de-a lungul vieţii. Un asemenea model de educaţie este un concept cu mai 

multe niveluri, ce implică toate grupurile interesate: entităţi guvernamentale, profesori, elevi, comunităţi locale, organizaţii non-guvernamentale” 

Nu există nici măcar o oră cu statut opţional prevăzută în programele şcolare, educaţia estetică lipseşte cu desăvârşire şi astfel se ajunge la 

vulnerabilitate în faţa kitsch-ului, din imposibilitatea unui discernământ valoric, la punerea în circulaţie a obiectelor în serie (mărţişoarele 

fabricate la scară largă în state unde tradiția nu există, cu scop exclusiv comercial, ex. China) atunci când există alternative locale, precum şi la 

http://cultura.ro/uploads/files/Patrimoniu-cultural-imaterial-2009-1-ro_fara-imagini
http://immaterieelerfgoed.nl/
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aculturaţie, prin adoptarea unor sărbători americane, cu o puternică dominantă comercială. Şcoala poate schimba societatea, nu doar 

mentalităţile. O prezentare atractivă, adaptată psihologiei vârstei şcolare, a sărbătorilor româneşti poate „salvgarda” practicile locale pe o 

perioadă mult mai lungă decât orice proiect. Desigur, înfiinţarea unor asemenea curriculum-uri şcolare implică o instruire iniţială riguroasă a 

cadrelor didactice şi astfel ajungem la un alt tip de programă şcolară, cea universitară şi din unităţile educaţionale cu profil pedagogic. Ar fi 

necesar să se acorde atenţie patrimoniului cultural imaterial, departe de interpretări superficiale şi de metode moderniste, pentru ca mediul şcolar 

să beneficieze de o instruire corespunzătoare. Revenind la volumul pe tema gestionării europene a patrimoniului cultural imaterial, aflăm că, în 

Franţa, implementarea Convenţiei UNESCO din anul 2003 s-a lovit de câteva situaţii paradoxale, precum absenţa unui cadrul legislativ naţional, 

aşteptat să fie soluţionat în 2014, de o coordonare administrativă precară şi de evoluţia divergentă a studiului etnologic faţă de cel al 

patrimoniului. Colaborarea dintre asociaţii şi comunităţi a avut, totuşi, rezultate pozitive, în Bretania înfiinţându-se, de exemplu, o organizaţie 

non-guvernamentală dedicată strict patrimoniului cultural imaterial: „Bretagne Culture Diversité”. Un asemenea sistem s-ar putea dovedi 

inspirat în mediul social românesc, cu atât mai mult cu cât Bretania şi anumite zone etnografice din România (Maramureşul, sudul ţării) au 

beneficiat de influenţe culturale străvechi comune, dacă luăm în considerare invaziilor celtice. Politicile culturale din Elveţia sunt construite în 

jurul conceptului de subsidiaritate, o modalitate administrativă de descentralizare, ca să folosim un termen cunoscut din limbajul de specialitate 

românesc. În Elveţia, ideea unui repertoriu al patrimoniului imaterial a fost transformată într-o bază de date virtuală, o bibliotecă numerică ce 

poate fi consultată în cele patru limbi naţionale şi în limba engleză (http://www.lebendigetraditionen.ch/kantone/ index.html?lang=fr). 

Facilităţile tehnice sunt remarcabile, iar cuprinderea practicilor rurale alături de cele urbane pe lista reprezentativă a identităţii culturale elveţiene 

caracterizează, la fel ca în cazul Scoţiei, o societate industrială avansată. În Germania procesele legate de PCI au fost mai anevoioase, statul 

ezitțnd să semneze Convenţia UNESCO 2003 până în luna mai a anului 2012, din motive administrative: „nu deţinea fundamente legale sau 

procese instituţionale” specializate pentru domeniul patrimoniului cultural imaterial. De la implementarea actului normativ, Germania s-a 

concentrat pe promovarea către mass-media şi marele public în general a ideii de patrimoniu cultural imaterial, pe consilierea grupurilor şi 

specialiştilor asupra acestei probleme şi pe stabilirea unui comitet de experţi pentru redactarea repertoriului naţional al patrimoniului. Atât 

elveţienii, care au creat baza de date a „tradiţiilor vii”, sau germanii, care utilizează formula de „moştenire culturală vie”, (traducere literală), cât 

şi site-ul UNESCO pun accent pe ideea de practici culturale active, cu o recunoaştere socială considerabilă. Acesta este, cel mai probabil, 
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nucleul conceptual pentru sfera semantică a culturii spirituale, ca să folosim dihotomia iniţială, În lumea europeană, dar și universală, astăzi 

accentul se pune pe valoarea strategică a moştenirii culturale în Europa. În luna iulie a anului 2014, Comisia Europeană a redactat comunicatul 

Pentru o abordare integrativă a moştenirii culturale în Europa, în care se specifică dubla valoare a patrimoniului: „o avere şi o responsabilitate a 

tuturor” (http://ec.europa.eu/culture/library/publications/2014- heritage communication_en.pdf). ”››18. 

 

Corelări legislație internațională patrimoniu cultural: https://www.eui.eu/Projects/InternationalArtHeritageLaw/National 

 

Nr.  Statul 

emitent 

Numele 

documentului 

Prevederi referitoare la domeniul sau conceptul de patrimoniu cultural imaterial/Referințe 

explicite 

1. Estonia Heritage 

Conservation Act/ 

Actul conservării 

patrimoniului 

Niciuna – referiri exclusiv la monumente. 

2.  Franța Code de 

l'artisanat/Codul 

artizanatului (?) 

Niciuna – documentul reglementează statutul artizanilor (artisan), meșteșugarilor (maître artisan) și al 

ucenicilor (compagnon). Acesta din urmă este definit ca „un muncitor calificat care lucrează într-o 

întreprindere meșteșugărească și are o calificare atestată profesional fie prin certificatul de calificare, fie 

prin ucenicie prealabilă sau exercitarea prelungită a profesiei”. 

3.  Franța Code du 

patrimoine/Codul 

patrimoniului 

Singura referință în ARTICOLUL L1: „În sensul prezentului cod, patrimoniul desemnează orice bun, 

mobil sau imobil, obiect al proprietății publice sau private, care este de natură istorică, artistică, 

arheologică, estetică științifică sau tehnică.  Se includ, de asemenea, elemente ale patrimoniului cultural 

imaterial, în sensul articolului 2 din Convenția internațională pentru protecția patrimoniului cultural 

                                                           
18 Hulubaș, Adina, „Direcţii de abordare a patrimoniului cultural imaterial şi limitele lor. Istoria unui concept”, în Anuar de Lingvistică și Istorie Literară (ALIL), t. LV, 

2015, Bucureşti, p. 141-150. 

http://ec.europa.eu/culture/library/publications/2014-
https://www.eui.eu/Projects/InternationalArtHeritageLaw/National
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imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003”. (s.n.) 

4. Letonia Intangible 

Cultural Heritage 

Law/Legea 

patrimoniului 

cultural imaterial 

Este evidențiat caracterul național prioritar al planului de salvgardare, în ceea ce privește conceperea, 

finanțarea, implementarea acestuia. 

Caracter aplicat pentru Lista Națională de Patrimoniu Cultural Imaterial (Secțiunea IV), respectiv 

elementele înscrise din partea Letoniei (Secțiunile 5-6 și 7 = Arhiva Folclorului Leton, considerată parte 

a patrimoniului cultural imaterial). 

Secțiunea 1: definește termenii de comunitate, patrimoniul cultural imaterial, elemente de patrimoniu 

cultural imaterial, salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (conform domeniilor și definițiilor 

UNESCO). 

DE INTERES (preluăm textul exact): 

„Secțiunea 3. Scopul legii: Scopul legii este de a proteja patrimoniul cultural imaterial și de a-l transmite 

generațiilor următoare ca resursă care atestă caracterul distinctiv și diversitatea culturii din Letonia, 

facilitând înțelegerea valorilor, creativității, dezvoltării și perfecționării calității vieții. 

Secțiunea 3. Obiectivul legii: Obiectivul legii este de a crea un sistem organizatoric instituțional pentru 

asigurarea mediului și a condițiilor necesare pentru acordarea unui sprijin specific protecției 

patrimoniului cultural imaterial, precum și inițierea unui dialog public.” 

Secțiunea 8 reglementează rolul comunității, stipulând și posibilitatea refuzului acesteia de a accepta 

măsuri de salvgardare aplicate de alte părți, de exemplu organisme administrative de stat, instituții 

guvernamentale etc.  

Secțiunea 9 prevede planificarea și finanțarea acțiunilor de salvgardare, aprobate direct de Cabinetul 

Ministrului. Planul de salvgardare este definit ca „este un document de planificare a dezvoltării pe termen 

mediu pe plan național, care determină obiective naționale pentru asigurarea durabilității patrimoniului 

cultural imaterial  pentru o perioadă de șapte ani prin prescrierea unor măsuri juridice, administrative și 
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organizatorice, precum și resursele financiare ale acestora”.  

Bugetul este prevăzut anual prin legea bugetului de stat. Guvernele locale sunt, de asemenea responsabile.  

Secțiunea 10 prevede posibilitatea aplicării de către persoanele fizice și juridice pentru finanțarea 

implementării de proiecte legate de: 

„1) descoperirea (identificarea), documentarea, cercetarea, dezvoltarea, protecția, promovarea, 

îmbunătățirea, animarea, practicarea și transmiterea unui element al patrimoniul cultural intangibil înscris 

pe Lista patrimoniului cultural imaterial; 

2) elaborarea dosarului de nominalizare necesar pentru inscripționarea elementului 

patrimoniul cultural intangibil pe Lista patrimoniului cultural imaterial.” 

Secțiunea 11 definește statutul Consiliului Patrimoniului Cultural Imaterial a cărui atribuție este să 

furnizeze opinii referitoare la candidaturi și „să promoveze cooperarea între persoanele implicate în 

protejarea patrimoniului cultural imaterial și să realizeze evaluarea competentă a chestiunilor legate de 

protejarea patrimoniului cultural imaterial.”  

N.B. În componență, se află: 5 specialiști în domeniul salvgardării patrimoniului, 4 specialiști din mediul 

academic, 5 reprezentanți ai ONG corespunzând unor zone de interes.  

Sunt implicate Academia, instituțiile de învățământ superior, ministerele educației, mediului, comisia 

UNESCO etc.  

Secțiunea 12: Centrul Național Leton al Culturii se ocupă de implementarea politicii naționale de 

salvgardare, monitorizează lista de candidaturi, oferă consultanță suport metodologic, supervizează 

evaluarea candidaturilor în acord cu normele UNESCO, oferă suport logistic Consiliul Național, asigură 

accesul publicului la date. 

4.  Regatul Dealing in Niciuna 
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Unit  Cultural Objects 

(Offences) Act 

2003 

5.  Italia DECRETO-

LEGGE 31 

maggio 2014, n. 

83. Disposizioni 

urgenti per la 

tutela del 

patrimonio 

culturale, lo 

sviluppo della 

cultura e il 

rilancio del 

turismo/Decret-

lege 31 mai 2014, 

n. 83. Dispoziții 

urgente privind 

protecția 

patrimoniului 

cultural, 

dezvoltarea 

culturii și 

relansarea 

turismului. 

2 prezențe ale conceptului de patrimoniu cultural imaterial în contextul descrierii unor proiecte de tipul 

Capitală culturală europeană, al căror scop este, printre  altele de a valorifica și utiliza patrimoniul 

cultural material și imaterial (în cadrul art. 6). 

6.  Italia DECRETO-

LEGGE 8 agosto 

2013, n. 91. 

Nu sunt referințe la patrimoniul cultural imaterial. Sunt definite strategii pentru, de ex. centre de artă 

contemporană, centre de muzică etc.  
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Disposizioni 

urgenti per la 

tutela, la 

valorizzazione e il 

rilancio dei beni e 

delle attivita' 

culturali e del 

turismo/Decret-

lege 8 august 

2013, nr. 91. 

Dispoziții urgente 

privind protecția, 

îmbunătățirea și 

relansarea a 

activelor și 

activităților 

culturale și a 

turismului. 

7. Germania Studiul From 

Licensing to 

Certification: 

Germany’s 

Liberalization of 

the Crafts and 

Trade Sector, de 

Christina 

Gathmann și 

Franziska K. 

Referința la organizarea domeniului meșteșugurilor în Germania. Similitudini cu legea meșteșugurilor din 

Franța. 

Legea meșteșugurilor datează din 1953 și prevede că nu poate deschide un atelier decât o persoană 

certificată ca meșteșugar (Meister).  

Fără referințe la pci. 
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Lembcke, 

University of 

Heidelberg 

8.  Germania Act on the 

Protection of 

Cultural 

Property/Act 

asupra protecției 

proprietății 

culturale 

Nu sunt referințe la PCI, dar în Secțiunea 2, art 10, se arată că „bunuri culturale (cultural property) 

înseamnă orice obiect mobil sau agregate de obiecte de valoare artistică, istorică sau arheologică, din alte 

domenii ale patrimoniului cultural, în special de valoare paleontologică, etnografică, numismatică sau 

științifică;” 

9. Australia Aboriginal and 

Torres Strait 

Islander Heritage 

Protection Act 

1984, No. 79/Act 

pentru protejarea 

patrimoniului 

aborigenilor și 

zonei Torres Strait 

Islander 

 

Nu sunt referințe la PCI, dar în Partea I, punctul 3, se definește conceptul de tradiția aborigenă care 

„înseamnă corpul de tradiții, observații, obiceiuri și credințe ale aborigenilor în general sau ale unei 

anumite comunități sau grupuri de aborigeni și include orice astfel de tradiții, observații, obiceiuri sau 

convingeri referitoare la anumite persoane, domenii, obiecte sau relații”. 

 

 

 

 

 Dreptul de autor și de proprietate intelectuală în domeniul patrimoniului cultural imaterial 

Art. 4 din Legea 26/2008 stabilește principalele însușiri ale patrimoniului cultural imaterial, între care este de menționat caracterul 

anonim al originii creației [lit. a)], în timp ce art. 1 alin. (2) din aceeași lege prevede în mod explicit că: „Prezenta lege nu poate fi folosită, în 

https://lege5.ro/Gratuit/gm4tgnjugi/drept-de-autor-si-drepturi-conexe?pid=67354665&expression=#p-67354665
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tgnjugi/drept-de-autor-si-drepturi-conexe?pid=67354665&expression=#p-67354665
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tgnjugi/drept-de-autor-si-drepturi-conexe?pid=67354665&expression=#p-67354665
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întregime sau în parte, de nicio persoană fizică ori juridică pentru a obține protecția unui element al patrimoniului cultural imaterial prin 

intermediul actelor normative care reglementează proprietatea industrială sau dreptul de autor.” 

Chestiunea drepturilor de autor și de proprietate intelectuală, tratată diferit în fiecare stat, în ceea ce privește patrimoniul cultural 

imaterial, ar trebui gândită în mod distinct, referindu-se la: 

 Interpreții/deținătorii unei variante performate care poate fi de ex. înregistrată. Dreptul de autor și de proprietate s-ar exercita în 

legătura cu înregistrarea respectivă, chiar dacă vorbim e o doină transmisă pe cale orală în context genuin: nu există dreptul 

performerului asupra tipologiei, ci asupra variantei performate în mod individual și unic de către persoana respectivă. Un 

deținător de marcă sau al titlului TUV va respecta regulamentul specific atribuirii..., regulament care va cuprinde reglementări 

explicite cu privire la dreptul de autor și de proprietate intelectuală/ 

 Specialistul care realizează cercetarea/studiul/interviul etc., are drept de autor asupra creației pe care o realizează în baza propriei 

cunoașteri, acțiuni, demers de natură științifică în domeniul PCI 

 Instituția finanțatoare, cea care plătește un program, proiect etc. are drept de proprietate etc. asupra ala numitelor „livrabile„, 

asupra rezultatelor programelor, proiectelor ș.a.a pe care le finanțează în condițiile legii. 

Există în prezent reglementări prevăzute de Legea nr. 8/1996. 

 

Sancțiuni 

Aplicarea de sancțiuni în domeniul PCI este o chestiune extrem de sensibilă, dat fiind caracterul sensibil și eterogen al elementelor care îl 

compun. Sancțiunile ar viza:  

 persoanele și instituțiile publice, private, etc., finanțate sau nu de la bugetul de stat, care fie încalcă propriile responsabilități cu 

privire la conservarea, salvgardarea... PCI, fapt demonstrabil prin rezultate și mărturii care se pot proba (în acest sens, atestarea 

specialiștilor, formarea și specializarea lor ulterioară devin esențiale, specialiștii  - individual, în cadrul instituției, al comisiilor 

ș.a.a, dar în baza unei expertize atestate - fiind în măsură să ofere argumentele în acest sens, fie realizează demersuri, inițiative etc. 
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de natură să prejudicieze elementele PCI, contextul de performare sau care să aducă atingere gravă care poate fi probată unui 

element, purtător PCI 

 deținătorii de MTD care nu respectă normele de menținere a caracteristicilor mărcii sau care o utilizează abuziv 

 persoanele care dețin titlul TUV în condiții similare MTD 

 specialiști care nu respectă criteriile de omologare, evaluare, consultanță etc cu care sunt, în condițiile legii învestiți în mod direct. 

Se impune în continuare o dezbatere reală pe această temă cu reprezentanții instituțiilor vizate și ai societății civile. 
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Concluzii 

Problematicile impuse de prezentul raport, de Tezele prealabile, de inițiativa viitorului Cod al patrimoniului ar impune concluzii pe 

măsura demersului entuziast al acestui proiect care are o istorie care, la rigoare l-ar putea „patrimonializa” la nivel metaforic. 

Ne vom rezuma la a face următoare precizări: 

1. Domeniul  patrimoniului cultural imaterial necesită tratarea cu prudență, o bună cunoaștere a domeniului, gândirea consecințelor care 

vor decurge din fiecare normă pe care Codul o va impune în contextul blocajelor multiple, diverse și stratificate ale societății 

românești de astăzi. 

 

2. Trebuie ținut cont că nu toate datele patrimoniului imaterial pot fi armonizate cu cele ale patrimoniului cultural (material și natural) și 

nu ar trebui forțate limite de tip procustian. 

 

 

3. Așezămintele culturale din domeniul PCI, (centrele județene pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale, căminele și casele 

de cultură, universitățile populare de artă, în funcție de specificul lor trebuie să aibă atribuții de conservare, protejare, punere în 

valoare și promovare, conștientizare cu privire la patrimonial local și zonal, respectiv național, în funcție de nivelul pe care îl 

reprezintă și, după caz, atribuții de educație nonformală) 

 

4. Academia Română și institutele de cercetare din domeniu, ca și universitățile, trebuie să asigure formarea academică a specialiștilor 

care activează în așezămintele culturale. 

 

5. Muzeele de Etnografie trebuie să colaboreze cu așezămintele culturale pentru salvgardarea valorilor patrimoniului cultural imaterial. 

Acestea vor colabora cu instituțiile din domeniul cercetării, pentru activități specifice: conservare, punere în valoare, activități de 

educație nonformală. 

 

6. Asociațiile meșterilor populari, organizate ca ONG, trebuie să fie recunoscute ca fiind de utilitate publică, prin avizul experților 

(minister) 

  

7. Programul de atribuire a titlului de Tezaur Uman Viu trebuie revitalizat, întrucât s-a înregistrat în ultimii ani un grad de 

disfuncționalitate a acestuia. 
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8.  Instituțiile de educație formală și non-formală (școli, școli populare de artă, universități populare), pot fi implicate în activități de 

conservare, protejare, punere în valoare și promovare a PCI, sub forma unor parteneriate cu institutele de cercetare, așezămintele 

culturale etc. 

 

9.  Este necesară promovarea turismului în mod prudent, prin expertiza așezămintelor culturale locale/zonale și a DJCPN-urilor în 

comunitățile deținătoare de patrimoniu cultural imaterial (ex. loc. Vorona, Botoșani). 

10.  Mărcile tradiționale distinctive trebuie reglementate prin norme de aplicare și beneficii fiscale – modelul celor din sectorul agricol; 

este de dezbătut dacă ar fi necesară sau nu printr-o legislație specifică pe domenii și subdomenii.  

 

11. DJCPN-uri: rol preponderent la nivelul comisiilor zonale de avizare, coordonare metodologică pentru așezămintele culturale, 

indiferent de subordonarea acestora, prin parteneriate cu instituția care este ordonator principal de credite. 

 

12. INP: rol nou (de văzut dacă menține sau nu coordonarea metodologică – vezi 11 de mai sus) în realizarea dosarelor din domeniu (în 

colaborare cu factorii vizați). 

 

 

13. MCIN: Rol nou în atestarea specialiștilor, experților în domeniul PCI și modificarea atribuțiilor Comisei naționale pentru 

salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. 

 

14. Tratarea adecvată și echitabilă, în textul viitorului Cod a tuturor elementelor, domeniilor, aspectelor referitoare la patrimoniul viu. 

 

Numele și prenumele autorului: Balotescu Irina, 

Reglementator - Expert analiză și sistematizare legislație (Titlul VI – patrimoniu cultural imaterial) (COR: 242206) pentru proiectul 

„Monumente istorice - planificare strategică și politici publice optimizate” (cod SIPOCA 389, cod SMIS 115895) 

Data predării raportului: 18.06.2019 
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ANEXA 1 

RAPORT 

analiză și inventariere legislație 

 

Domeniu: patrimoniu cultural imaterial 

Consultare specialiști19 .  

Consultarea a ținut cont de datele obiective legate de posibilitatea realizării unor comunicări directe (termene calendar proiect, disponibilitate 

specialiști etc.). Astfel, punctele de vedere exprimate au fost colectate prin sondaj, neputând acoperi în mod echitabil, din motivele obiective 

enunțate, nici toate domeniile patrimoniului cultural imaterial, nici instituțiile sau regiunile etnografice ale României. 

Nr 

crt. 

Expert Afiliere instituțională Altă afiliere20, după caz 

1. Acad. 

Cornelia -

Sabina Ispas 

Institutul  de Etnografie și Folclor ”Constantin Brăiloiu” 

al Acad. Române, București-director 

Președinte Comisia 

Națională pentru 

Salvgardarea 

Patrimoniului Cultural 

Imaterial, la data 

întocmirii raportului 

2. Cercetător 

Adina 

Ciubotariu 

Institutul de Filologie Română „A. Philippide" Filiala 

Iași, cercetător științific principal gradul II, doctor – şef al 

Departamentului de Etnologie 

Membru Comisia 

Națională pentru 

salvgardarea 

Patrimoniului Cultural 

Imaterial, la data 

întocmirii raportului 

                                                           
19 În domeniul patrimoniului cultural imaterial, termenul de specialist și cel de expert circulă în variație liberă, într-o relație de sinonimie. De asemenea, alternanța 

terminologică domeniul-domeniile PCI se referă atât la patrimoniul imaterial în ansamblul său, cât și la domeniile și subdomeniile care îl compun.  
20 Am notat una dintre afilierile pe care le-am considerat relevante pentru raportul de față. 
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3. Conf. univ. 

dr. Ioana -

Ruxandra 

Fruntelată 

Universitatea din București, Departamentul de Studii 

culturale, Colectivul de Etnologie  

Institutul  de Etnografie 

și Folclor ”Constantin 

Brăiloiu” al Acad. 

Române, București- 

cercetător științific 

principal gradul II, 

Membru Comisia 

Națională pentru 

salvgardarea 

Patrimoniului Cultural 

Imaterial 

4. Cercetător 

Corina 

Mihăescu 

Institutul Național al Patrimoniului, - cercetător științific 

principal gradul I, Direcția patrimoniu cultural imaterial 

Universitatea din 

București, 

Departamentul de 

Studii culturale, 

Colectivul de 

Etnologie, Membru 

Comisia Națională 

pentru salvgardarea 

Patrimoniului Cultural 

Imaterial la data 

întocmirii raportului 

5. Cercetător 

Iulia 

Wisoșenschi 

Institutul  de Etnografie și Folclor ”Constantin Brăiloiu” 

al Acad. Române, București- cercetător științific principal 

gradul II 

Membru Comisia 

Națională pentru 

salvgardarea 

Patrimoniului Cultural 

Imaterial, la data 

întocmirii raportului 
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ANEXA 2 

RAPORT 

analiză și inventariere legislație 

 

Domeniu: patrimoniu cultural imaterial 

Instituții de specialitate consultate prin transmiterea de adrese prin email (17 mai și reveniri: 24 mai, respectiv 2 iunie, după caz). Au fost 

transmise, în total 128 de adrese și reveniri către: 

 Academia Română – cele 4 filiale ale Institutelor de specialitate –etnografie și folclor; 

 universitățile de stat și private din România care au secție de filologie cu specializări sau masterate în : etnografie, antropologie culturală, 

folclor (8 instituții) 

 muzeele de etnografie de nivel național, județean și local (pentru cele de la nivel local am vizat instituțiile destinate patrimoniului 

imaterial al minorităților etnice de pe teritoriul României) 

 centrele culturale de nivel național și județean 

 universități populare de artă 

 INP 

 MCIN-Direcția Patrimoniu Cultural mobil și imaterial –fără răspuns 

 servicii deconcentrare MCIN 

Centre culturale de nivel județean și cel al municipiului București: 
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Judeţ Denumirea 

instituţiei 

 
 

 
 

 
 
Municipiul 

Bucureşti 

 
 

Institutul Naţional  
al Patrimoniului 

 

 
INP 

Patrimoniul Cultural Imaterial 

Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti 

Alba Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba 

Arad Centrul Cultural  

Judeţean Arad 

Argeş Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Argeş 

Bacău Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Bacău 

Bihor Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Bihor 

Bistriţa-
Năsăud 

Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud 

Botoşani Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Botoşani 

Braşov Centrul Cultural „Reduta” Braşov 

Brăila Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Brăila 

Buzău Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Buzău 

Caraş-

Severin 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Caraş-Severin 
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Călăraşi Centrul Cultural Judeţean Călăraşi 

Cluj Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Cluj 

Constanţa Centrul Cultural Judeţean „Teodor T. Burada” Constanţa 

Covasna Centrul de Cultură al Judeţului Covasna 

Dâmboviţa Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa 

Dolj Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Dolj 

Galaţi Centrul Cultural 

„Dunărea de Jos” Galaţi 

Giurgiu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Giurgiu 

Gorj Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Gorj 

Harghita Centrul Cultural Judeţean Harghita 

Hunedoara Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Hunedoara 

Ialomiţa Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Ialomiţa 

Iaşi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Iaşi 

Ilfov Centrul Cultural Ilfov 

Mara- 
mureş 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Maramureş 

Mehedinţi Centrul Cultural „Nichita Stănescu” Mehedinţi 

Mureş Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică 

Mureş 
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Neamţ Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ 

Olt Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale  
şi Cultural Olt 

Prahova Centrul Judeţean de Cultură Prahova 

Satu Mare Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale 

Sălaj Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj 

Sibiu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale 

„Cindrelul-Junii” Sibiu 

Suceava Centrul Cultural „Bucovina” Suceava 

Teleorman Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Teleorman 

Timiş Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş 

Tulcea Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea 

Vaslui Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Vaslui 

Vâlcea Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Vâlcea 

Vrancea Centrul Judeţean pentru Promovarea Culturii Tradiţionale, Artelor şi 
Meseriilor Vrancea 
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Am transmis adrese/reveniri către:  

Nt crt. Instituție 

1 Complexul Național Muzeal „Moldova” 

2 Asociația ART -„Meșteșugurile Prutului” 

3 ONG Școala de la Piscu 

piscu.ro https://scoalaagatonia.piscu.ro/ 

 

4 Centrul Universitar Nord Baia-Mare 

5 Asociația „Casa căutătorului de aur”, Stănija, Hunedoara  

6 Institutul „Arhiva de Folclor”, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca 

 

Răspunsuri primite în scris: 

https://scoalaagatonia.piscu.ro/
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Un număr de 12 instituții ne-au contactat pentru a ne semnala următoarele: 

 numărul redus al personalului și suprasarcinile specifice acestora, împiedică acordarea timpului necesar pentru un răspuns ref. Consultare 

proiect POCA 

 lipsa de încredere a utilizării cu celeritate a informațiilor obținute în urma consultării 

 comunicarea defectuoasă, în timp, cu MCIN 

 nerezolvarea problematicilor semnalate în numeroase rânduri sau lipsa totală de răspuns la solicitările instituțiilor respective. 

Restul instituțiilor consultate nu au răspuns în scris sau direct. 
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Anexa 3 

Răspunsuri în urma consultării instituțiilor abilitate în domeniul patrimoniului cultural imaterial 
Nr. 

crt. 

Instituția 

repondentă 

 Capitole vizate conform fișei postului, corelat cu informația din răspunsurile oficiale 

Problematica 

centrelor culturale 

rurale cu rol în 

perpetuarea 

tradiţiilor – nivel 

de interes şi 

percepţie a 

publicului, 

localizare şi 

densitate, 

programe şi 

personal în relaţie 

cu finanţarea 

publică sau 

privată, 

relaţionare cu 

sistemul formal de 

educaţie 

 

Practici 

comerciale 

sau de 

natură 

politică în 

relaţie cu 

specularea 

unor 

tradiţii, 

imagini sau 

personalităţ

i istorice ca 

vector de 

promovare 

şi mod de 

abordare în 

alte state 

europene a 

acestui 

aspect. 

 

Aspecte 

referitoare 

la turism 

 

Legislaţia 

muncii în 

conflict cu 

perpetuarea 

unor 

meşteşuguri 

tradiţionale, 

consecinţele 

privind 

capacitatea de 

formare 

profesională şi 

vocaţională în 

acest sens 

 

Identificarea 

unor 

perimetre de 

manifestare 

a unor 

tradiţii cu 

suficient 

impact în 

definirea 

peisajului şi 

a 

comunităţilo

r locale şi 

extragerea 

din acestea a 

unor linii 

directoare cu 

rol de pilot 

pentru 

integrarea 

cu 

problematic

a tratată de 

Titlul IV 

referitor la 

peisajul 

cultural. 

Descrie

rea 

critică a 

modelul

ui şi a 

practicii 

nipone 

care au 

introdu

s ideea 

de 

„tezaur 

uman 

viu” cu 

concluzi

i 

privind 

element

ele care 

ar 

trebui 

să fie 

replicat

e sau, 

după 

caz, 

evitate 

în 

preluar

ea 

acestui 

model; 

 

Așezăminte 

culturale 

Implicarea 

instituțiilor 

Educație 

nonformală 

Marca 

tradițională 

distinctivă 

Propuneri de modificări legislative 

1.  Direcția 

Județeană 

pentru 

Crearea unui 

context 

administrativ 

Situația 

dezastruo

In L.84-1998 

priv Marcile 

si ind geogr 

   -creșterea 

rolului 

Academiei și 

al 

  Polițistul de patrimoniu pretinde 

anticarilor ca în registru să apară 

absolut toate obiectele din 
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Cultură Iași  favorabil 

parteneriatelor 

dintre asociații 

de meșteri, 

ONG-uri și 

unități turistice 

cu unitățile 

școlare de stat și 

private în 

scopul oferirii 

de tabere de 

meșteșuri, 

ateliere de lucru 

și anchete 

etnografice 

pentru elevi, 

după grupele de 

vârstă. 

asă a 

peisajului 

arhitectur

al rural.  

Lipsa unei 

legislații 

coercitive 

privitoare 

la 

aspectul 

construcți

ilor noi, 

de altfel 

aflată în 

vigoare în 

țările 

vestice 

(Franța, 

Elveția 

etc.), a 

transform

at satele 

din 

România 

în așezări 

eterogene 

și 

stridente. 

Este 

nevoie 

urgentă de 

o 

colaborar

e cu 

exista 

prevederile 

de la art.5 

    (1) Sunt 

refuzate la 

înregistrare 

sau pot fi 

declarate 

nule dacă 

sunt 

înregistrate, 

pentru 

următoarele 

motive 

absolute: 

    m) mărcile 

care conţin 

semne cu 

înaltă valoare 

simbolică, în 

special un 

simbol 

religios; 

    n) mărcile 

care conţin, 

fără 

autorizaţia 

organelor 

competente, 

ecusoane, 

embleme, 

blazoane, 

universităților 

pe modelul 

Școlilor 

Asociate 

UNESCO. 

-crearea unor 

platforme care 

să faciliteze 

colaborarea cu 

mediul 

academic; 

-sesiuni de 

instruire în 

domeniul 

culturii 

tradiționale 

(așa-numitele 

capacity-

building 

workshops); 

-  

elaborarea 

unui 

program 

național de 

specializare 

în domeniul 

PCI; 

magazin/anticariat, lucru care 

anticarului i se pare absurd, având 

în vedere nr mare de obiecte care 

sunt simple vechituri, nicidecum 

obiecte de patrimoniu. Ar trebui să 

fie precizat cu claritate ce categorie 

de obiecte să intre în acest 

registru. 

Certificatele de export nu se emit 

pentru obiectele ale căror autori 

sunt în viață. Așa cum este prevăzut 

de legea. Dar vameșul nu are 

căderea și priceperea să evalueze o 

lucrare, așa încât el cere 

certificat pentru orice obiect. Pentru 

a evita orice complicații, e necesar 

să se precizeze în lege 

că pentru orice obiect cultural 

mobil care se află în tranzit în UE 

sau în afara spațiului 

european să se emită certificat de 

export. 

Să se precizeze în lege modalitatea 

și criteriile de evaluare pentru un 

bun cultural mobil care 

să-l facă încadrabil în patrimoniu. 

Regulile privind deținerea de 

monede în colectii private trebuiesc 
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instituțiile 

îndreptățit

e  să 

legifereze 

și să 

amendeze 

abaterile 

de la 

specificul 

local al 

zonei și 

de la 

aspectul 

cromatic 

armonios 

al 

localității. 

Pensiunile

, 

hotelurile 

și 

complexu

rile 

hoteliere 

sunt 

primele 

care ar 

trebui să 

valorifice 

specificul 

cultural 

local, cu 

multiple 

urmări 

semne 

heraldice, 

altele decât 

cele avute în 

vedere de art. 

6 ter din 

Convenţia de 

la Paris. 

Aceste 

prevederi nu 

sunt 

suficiente 

pentru a se 

permite la 

inregistrare 

semne 

(cuvinte sau 

elemente 

grafice) de 

importanta 

semnificatie 

romaneasca 

cu puternic 

impact 

asupra 

publicului 

(ex. Dracula, 

Decebal, 

imaginea 

Cetatii 

Neamtului, 

imaginea 

stilizata a lui 

clarificate. 

 

In baza preve ART. 19 - În 

instituţiile specializate în domeniul 

patrimoniului cultural imaterial se 

organizează arhive neconvenţionale 

de folclor, în care sunt colecţionate, 

inventariate şi 

conservate cele mai importante 

piese din domeniu, prin fixare pe 

orice fel de suport material. 

Insa nu exista nicaieri obligatia 

insumarii, printr-o procedura 

obligatorie, intr-un REGISTRU 

UNIC, a tuturor elementelor de 

patrimoniu cultural imaterial.  

Exista pericolul promovarii unor 

registre zonale, cu interes partinic. 
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economic

e benefice 

pentru 

comunitat

e 

(meșterii 

din zonă 

au 

angajame

nte de 

lucru, 

mâncarea 

cultivată 

locală 

creează de 

asemenea 

sustenabil

itate, 

identitatea 

vizuală a 

locului 

devine 

carte de 

vizită a 

unității 

turistice 

etc.). 

În Legea 

182/2000, 

cap V, art 

35, al 4 

este 

prevăzut 

ca 

M. Viteazu, 

imaginea 

Pieței 

Sfatului 

Brașov etc.). 

Mai ales 

numele unor 

personalitati 

(Vlad 

Dracul, 

Dracula) au 

devenit 

dreptul 

exclusiv al 

unor 

persoane, 

care - pe 

produse 

si/sau servicii 

specifice 

protejate de 

marci - 

blocheaza 

piata 

utilizarii 

acestor 

simboluri. 

Astfel 

prevederile 

legii ar trebui 

sa oblige ca 

utilizarea 

acestora: a) 

sa fie folosita 
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operatorul 

economic 

autorizat 

să 

comercial

izeze 

bunuri 

culturale 

mobile să 

dețină un 

registru în 

care să se 

menționez

e numele 

și adresa 

ofertantul

ui, 

descrierea 

și prețul 

fiecărui 

lucru.  

 

numai de 

institutii ale 

statului 

Roman, sau 

b) sa fie 

permisa 

tuturor, dar 

nu ca marci, 

sau in cadrul 

unor marci, 

sau c) sa fie 

ca o obligatie 

a firmelor 

romanesti din 

acea zona de 

a si le 

promova pe 

produse (doar 

pe produse 

sau servicii 

specifice; nu 

pe biciclete, 

ochelari, 

bluze etc), 

dar fără a 

încălca 

prevederile 

Legii 182 din 

2000 

privind patri

moniului 

cultural 

naţional 

mobil 9cu 
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trimktere 

la art.2 

alin.(4).  

De 

asemenea, 

pentru aceste 

semne sa fie 

interzisa 

cesiunea sau 

licentierea 

catre 

persoane 

fizice/juridic

e straine 

(cum a fost 

Gerovital) 

Motiv: 

promovarea 

Romaniei, a 

zonelor 

apartinatoare 

Romaniei si a 

produselor 

romanesti, in 

tandem cu 

patrimoniul 

cultural 

naţional 

mobil (L.182 

din 2000) si 

cu Marca 
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traditionala 

distinctiva.   

 

2. În Legea 

nr.182 - 

2000: 

patrimoniul 

românesc să 

devina un 

drept 

exclusiv, 

permanent și  

peremptoriu 

al Statului 

Roman, sa nu 

se mai 

permita 

exportul 

produselor de 

patrimoniu. 

Chiar dacă 

produsul de 

patrimoniu 

apartine unei 

persoane 

private, prin 

lege, aceste 

produse să 

rămână în 

patrimoniul 

statului 

român.  
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Trebuie 

urmărit ca 

acest fapt sa 

nu încalce 

prevederile 

din 

Convenţia 

pentru 

protecţia 

patrimoniului 

mondial, 

cultural şi 

natural din 

1972 si nici 

noile 

prevederi 

din Convenţi

a pentru 

salvgardarea 

patrimoniului 

cultural 

imaterial, 

adoptată la 

Paris la 17 

octombrie 

2003 - 

ratificata 

prin LEGEA 

nr. 410 din 

29 decembrie 

2005 
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Motiv: 

Actualmente, 

prin vânzarea 

obiectelor de 

patrimoniu 

romanesc de 

la persoane 

juridice/fizic

e romane, 

catre alte 

persoane 

straine, 

acestea - 

devenind 

proprietari - 

pot iesi cu 

aceste 

obiecte de pe 

teritoriul 

romanesc. 

Vanzarea 

siturilor 

(arheologice, 

forestiere etc) 

catre 

persoane 

(fiz/jur) 

straine duce ( 

a dus)  la 

saracirea 

patrimoniului 

romanesc si 

la 
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transformare

a 

lui - pe 

aceasta cale - 

in patrimoniu 

strain pe 

teritoriul 

Romaniei 

(sic !!!).     

3. LEGE nr. 

269 din 7 

iulie 

2009 pentru 

aprobarea 

Ordonanţei 

de urgenţă a 

Guvernului 

nr. 

189/2008 

privind 

management

ul instituţiilor 

de spectacole 

sau concerte, 

muzeelor şi 

colecţiilor 

publice, 

bibliotecilor 

şi al 

aşezămintelo

r culturale de 
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drept public 

Trebuie 

specificat in 

lege ca, in 

contractul de 

management, 

sa fie 

prevazuta 

obligativitate

a ca, in 

baza  

contractului 

castigat si pe 

remuneratia 

contractata, s

oluţiile 

concrete si 

rezultate 

obtinute 

in urma 

aplicarii 

programului 

castigator al 

managerului 

castigator sa 

devina 

proprietatea 

institutiei 

angajatoare.   

4. LEGE nr. 

26 din 29 
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februarie 

2008 privind 

protejarea 

patrimoniului 

cultural 

imaterial - la 

fel 

ca la pct.2. 

Vezi ca in 

baza Ordona

nţei de 

urgenţă a 

Guvernului 

numărul 72 

din 2013 

privind 

reorganizarea 

unor instituţii 

publice aflate 

în subordinea 

Ministerului 

Culturii, Cent

rul Naţional 

pentru 

Conservarea 

şi 

Promovarea 

Culturii 

Tradiţionale 

din 

subordinea 

Ministerului 
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Culturii şi 

Cultelor a 

intrat, prin 

absorbtie, 

in Administra

ţia 

Monumentel

or Istorice şi 

a Siturilor 

Arheologice, 

instituţie 

publică cu 

personalitate 

juridică 

subordonată 

Ministerului 

Culturii. 1 

Este neceasar 

ca Registrul 

naţional al 

patrimoniului 

cultural 

imaterial - 

prevazut la 

art.12, 

alin.(3) 

- sa fie 

public, 

pentru a fi 

opozabil la 

inregistrarea 

marcilor din 
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L.84/1998. 

Acum nu se 

stie daca 

exista si nici 

cum poate fi 

utilizat.  

 

 

 Problematica 

centrelor culturale 

rurale cu rol în 

perpetuarea 

tradiţiilor – nivel 

de interes şi 

percepţie a 

publicului, 

localizare şi 

densitate, 

programe şi 

personal în relaţie 

cu finanţarea 

publică sau 

privată, 

relaţionare cu 

sistemul formal de 

educaţie 

 

Practici 

comerciale 

sau de 

natură 

politică în 

relaţie cu 

specularea 

unor 

tradiţii, 

imagini sau 

personalităţ

i istorice ca 

vector de 

promovare 

şi mod de 

abordare în 

alte state 

europene a 

acestui 

aspect. 

 

Aspecte 

referitoare 

la turism 

 

Legislaţia 

muncii în 

conflict cu 

perpetuarea 

unor 

meşteşuguri 

tradiţionale, 

consecinţele 

privind 

capacitatea de 

formare 

profesională şi 

vocaţională în 

acest sens 

 

Identificarea 

unor 

perimetre de 

manifestare 

a unor 

tradiţii cu 

suficient 

impact în 

definirea 

peisajului şi 

a 

comunităţilo

r locale şi 

extragerea 

din acestea a 

unor linii 

directoare cu 

rol de pilot 

pentru 

integrarea 

cu 

problematic

a tratată de 

Titlul IV 

referitor la 

peisajul 

cultural. 

Descrie

rea 

critică a 

modelul

ui şi a 

practicii 

nipone 

care au 

introdu

s ideea 

de 

„tezaur 

uman 

viu” cu 

concluzi

i 

privind 

element

ele care 

ar 

trebui 

să fie 

replicat

e sau, 

după 

caz, 

evitate 

în 

preluar

ea 

Așezăminte 

culturale 

Implicarea 

instituțiilor 

Educație 

nonformală 

Marca 

tradițională 

distinctivă 

Propuneri de modificări legislative 
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acestui 

model; 

 

2.  Asociatia 

ART-

Mestesug

urile 

Prutului - 

ONG 

 Nu este 

reglement

at clar 

statutul 

economic 

(ex. Art.8 

1) 

Meșterii 

populari 

vor 

beneficia, 

conform 

Legii nr. 

26/2008, 

art.8, de 

același 

regim 

fiscal ca 

și 

producăto

rii agricoli 

2) 

Meșterii 

populari 

și 

asociațiile 

de meșteri 

populari 

pot 

    Proiectul 

pentru Legea 

meșteșugaril

or prevede 

atribuții 

clare pentru 

Ministerul 

Educației 

Naționale, 

Ministerul 

Culturii și al 

Identității 

Naționale, 

Ministerul 

Muncii și 

Justiției 

Sociale, ca și 

pentru 

autoritățile 

locale 

  Proiect de lege 

pentru  

Legea meșterilor și creatorilor 

populari din România. Legea 

„stabilește cadrul normativ și 

juridic de practicare a 

meșteșugurilor tradiționale, de 

sprijinire a meșterilor și creatorilor 

populari, 

de pregătire profesională a unor noi 

generații de meșteri populari în 

deplină 

concordanță cu tradițiile autentice 

ale artei populare românești” 
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beneficia 

de 

susținere 

financiară 

din partea 

statului) 

(s.n.) 

 Problematica 

centrelor culturale 

rurale cu rol în 

perpetuarea 

tradiţiilor – nivel 

de interes şi 

percepţie a 

publicului, 

localizare şi 

densitate, 

programe şi 

personal în relaţie 

cu finanţarea 

publică sau 

privată, 

relaţionare cu 

sistemul formal de 

educaţie 

 

Practici 

comerciale 

sau de 

natură 

politică în 

relaţie cu 

specularea 

unor 

tradiţii, 

imagini sau 

personalităţ

i istorice ca 

vector de 

promovare 

şi mod de 

abordare în 

alte state 

europene a 

acestui 

aspect. 

 

Aspecte 

referitoare 

la turism 

 

Legislaţia 

muncii în 

conflict cu 

perpetuarea 

unor 

meşteşuguri 

tradiţionale, 

consecinţele 

privind 

capacitatea de 

formare 

profesională şi 

vocaţională în 

acest sens 

 

Identificarea 

unor 

perimetre de 

manifestare 

a unor 

tradiţii cu 

suficient 

impact în 

definirea 

peisajului şi 

a 

comunităţilo

r locale şi 

extragerea 

din acestea a 

unor linii 

directoare cu 

rol de pilot 

pentru 

integrarea 

cu 

problematic

a tratată de 

Titlul IV 

referitor la 

peisajul 

cultural. 

Descrie

rea 

critică a 

modelul

ui şi a 

practicii 

nipone 

care au 

introdu

s ideea 

de 

„tezaur 

uman 

viu” cu 

concluzi

i 

privind 

element

ele care 

ar 

trebui 

să fie 

replicat

e sau, 

după 

caz, 

evitate 

în 

preluar

ea 

acestui 

model; 

Așezăminte 

culturale 

Implicarea 

instituțiilor 

Educație 

nonformală 

Marca 

tradițională 

distinctivă 

Propuneri de modificări legislative 
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3.  Asociatia 

ART-

Mestesug

urile 

Prutului - 

ONG 

         Propunere de politică publică: 

„Marca de certificare - Certificat de 

autenticitate produse 

meșteri și creatori populari”.  

Sunt specificate 2 opțiuni de 

rezolvare a problemelor 

identificate. 

 

Opțiunea 1 

 

Reglementarea protejării, 

conservării și promovării 

meșteșugurilor tradiționale și a 

meșterilor și 

creatorilor populari din România 

prin elaborarea unui cadru legislativ 

specific domeniului 

Patrimoniu imaterial/intangibil – 

Ministerul Culturii şi Identităţii 

Naţionale, prin crearea unei 

mărci „produs tradițional” non-

agricol după modelul de atestare a 

produselor tradiționale 

agricole și alimentare (Ordinul 724 

din 29 iulie 2013). 
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Opțiunea 2 

 

Reglementarea protejării, 

conservării și promovării 

meșteșugurilor tradiționale și a 

meșterilor și 

creatorilor populari din România 

prin elaborarea unui cadru legislativ 

specific domeniului 

Educaţie pe tot parcursul vieții - 

Ministerul Educației Naționale, prin 

acreditarea, 

recunoașterea și validarea 

procedeelor de transmitere a 

cunoștințelor și aptitudinilor de 

către meșterii și creatorii populari ai 

produselor tradiționale. 

4.  Asociaţia 

ART- 

Meşteşug

urile 

Prutului, 

Iaşi 

şi 

Asociaţia 

Meşterilo

r 

         MEMORIU pentru susţinerea 

Proiectului de lege a meşterilor şi 

creatorilor populari. Se propune 

dezambiguizarea termenilor 

meșter/artizan/comerciant.  

„Se ştie că meşteşugurile populare 

tradiţionale sunt parte integrantă a 

patrimoniului cultural românesc, de 

aceea trebuie ca acestea să fie 
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Populari 

din 

Bucovina 

cunoscute şi promovate. De 

asemenea, pentru a se asigura 

continuitate în practicarea acestora, 

important este să fie transmise 

copiilor şi tinerilor, 

realizându-se transferul între 

generaţii a meşteşugurilor artistice 

româneşti. Pentru aceasta e nevoie 

ca meşterii şi creatorii populari să 

fie 

consideraţi o categorie socio-

profesională distinctă, făcându-se 

deosebirea între aceştia şi 

comercianţi, respectiv artizani.” – 

de corelat cu legea patrimoniului 

din Franța 

 Problematica 

centrelor culturale 

rurale cu rol în 

perpetuarea 

tradiţiilor – nivel 

de interes şi 

percepţie a 

publicului, 

localizare şi 

densitate, 

programe şi 

personal în relaţie 

cu finanţarea 

publică sau 

privată, 

relaţionare cu 

sistemul formal de 

educaţie 

Practici 

comerciale 

sau de 

natură 

politică în 

relaţie cu 

specularea 

unor 

tradiţii, 

imagini sau 

personalităţ

i istorice ca 

vector de 

promovare 

şi mod de 

abordare în 

alte state 

europene a 

acestui 

aspect. 

Legislaţia 

muncii în 

conflict cu 

perpetuarea 

unor 

meşteşuguri 

tradiţionale, 

consecinţele 

privind 

capacitatea de 

formare 

profesională şi 

vocaţională în 

acest sens 

 

Identificarea 

unor 

perimetre de 

manifestare 

a unor 

tradiţii cu 

suficient 

impact în 

definirea 

peisajului şi 

a 

comunităţilo

r locale şi 

extragerea 

din acestea a 

unor linii 

directoare cu 

rol de pilot 

pentru 

integrarea 

cu 

Descrie

rea 

critică a 

modelul

ui şi a 

practicii 

nipone 

care au 

introdu

s ideea 

de 

„tezaur 

uman 

viu” cu 

concluzi

i 

privind 

element

ele care 

ar 

trebui 

Așezăminte 

culturale 

Implicarea 

instituțiilor 

Educație 

nonformală 

Marca 

tradițională 

distinctivă 

Propuneri de modificări legislative 
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Aspecte 

referitoare 

la turism 

 

problematic

a tratată de 

Titlul IV 

referitor la 

peisajul 

cultural. 

să fie 

replicat

e sau, 

după 

caz, 

evitate 

în 

preluar

ea 

acestui 

model; 

 

5.  Direcția 

Județeană 

pentru 

Cultură 

Suceava 

Ministerul s-ar 

impune să aibă 

un mecanism cu 

funcționare 

permanentă 

(responsabilități 

și 

responsabili) de 

adunare, 

stocare, analiză, 

punere în 

dezbatere a 

situațiilor și 

ideilor/opiniilor/ 

părerilor 

solicitate/venite 

spontan din 

teritoriu spre a 

se evita 

proiectarea/legif

erarea ”din 

birou” și 

 Ex. O 

producătoare 

rurală de 

țesături, 

obiecte 

vestimentare 

tradiționale 

(ca și 

meșterul 

popular de 

orice fel) n-ar 

trebui 

niciodată să 

aibă obligații 

de plată, nici 

dacă își 

comercialize

ază produsul; 

nici chiar 

producătorul 

de artizanat. 

Domeniul 

Peisajul 

cultural 

este în 

România, 

legislativ, 

un concept 

vag și ca 

atare, 

neluat în 

seamă. Se 

impune 

legiferare. 

     Se impune să se conceapă un cod al 

patrimoniului cultural care, 

operațional să accentueze asupra 

necesității de asumare locală a 

patrimoniului cultural de toate 

felurile și de responsabilizare în 

acest sens (inclusiv prin prevederea 

unor sancțiuni) în acest sens – 

întrucât nu există propriu-zis 

patrimoniu cultural fără 

generatorul/conservatorul/utilizator

ul/beneficiarul lui, care este 

individual și/sau de domeniul 

comunității locale etc.. 

DJC rămâne o inspecție de stat, 

avizator și consultant în domeniu, 

putând să trateze, ca inspecție, 

obiectivele neintegrat, pe clase, 

categorii, problematici 

etc., iar o serie de probleme care nu 

țin propriu-zis de dimensiunea 
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”de la Centru” a 

activității 

domeniului, dar 

și pentru a se 

evita impresia 

că nimănui 

nu-i pasă, de 

fapt, nici de 

ideile venite 

spontan din 

teritoriu 

 

este extreme 

de șubred, 

fragil, slab 

dezvoltat – și 

trebuie 

încurajat. 

culturală a 

patrimoniului cultural (ex.: 

intervenția/edificarea neavizată sau 

fără documente de 

urbanism; existența asigurării 

pentru muzeu sau a sistemelor 

antiefracție, de apărare 

contra incendiului; respectarea 

legislației obligațiilor de plată etc.) 

trecând în seama 

instituțiilor cu vocație și autoritate 

în respectivele domenii. 

Primarul și Primăria trebuie să aibă 

obligații legale în domeniul vieții 

culturale 

și al patrimoniului cultural din 

localitate/al localității și al 

comunității locale. 

  Problematica 

centrelor culturale 

rurale cu rol în 

perpetuarea 

tradiţiilor – nivel 

de interes şi 

percepţie a 

publicului, 

localizare şi 

densitate, 

programe şi 

personal în relaţie 

cu finanţarea 

publică sau 

Practici 

comerciale 

sau de 

natură 

politică în 

relaţie cu 

specularea 

unor 

tradiţii, 

imagini sau 

personalităţ

i istorice ca 

vector de 

promovare 

şi mod de 

Legislaţia 

muncii în 

conflict cu 

perpetuarea 

unor 

meşteşuguri 

tradiţionale, 

consecinţele 

privind 

capacitatea de 

formare 

profesională şi 

vocaţională în 

Identificarea 

unor 

perimetre de 

manifestare 

a unor 

tradiţii cu 

suficient 

impact în 

definirea 

peisajului şi 

a 

comunităţilo

r locale şi 

extragerea 

din acestea a 

Descrie

rea 

critică a 

modelul

ui şi a 

practicii 

nipone 

care au 

introdu

s ideea 

de 

„tezaur 

uman 

viu” cu 

concluzi

Așezămint

e culturale 

Implicarea 

instituțiilor 

Educație 

nonformal

ă 

Marca 

tradițional

ă 

distinctivă 

Propuneri de modificări legislative 
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privată, 

relaţionare cu 

sistemul formal de 

educaţie 

 

abordare în 

alte state 

europene a 

acestui 

aspect. 

 

Aspecte 

referitoare 

la turism 

 

acest sens 

 

unor linii 

directoare cu 

rol de pilot 

pentru 

integrarea 

cu 

problematic

a tratată de 

Titlul IV 

referitor la 

peisajul 

cultural. 

i 

privind 

element

ele care 

ar 

trebui 

să fie 

replicat

e sau, 

după 

caz, 

evitate 

în 

preluar

ea 

acestui 

model; 

 

6.  

 
Muzeul 

Național al 

Țăranului 

Român 

        Reglementa

rea clară a 

instituției 

care acordă 

marca 

tradițională 

distinctivă: 

fie 

CNCPC, 

fie INP 

- În legea 25/2008, nu sunt 

menționate muzeele printre 

instituțiile cu atribuții în domeniul 

patrimoniului cultural imaterial, 

oferindu-se ca justificare art 2 din 

Legea 311/2003, privind definiția 

muzeului 

 

- Se impune revizuirea punctului II, 

7, din ordinul nr. 2436/08.07.2008, 

privind subcomisia pentru Tradiția 

Călușului, în sensul lărgirii 

atribuțiilor acesteia de la 

conceperea unui singur dosar, la 

conceperea mai multeor dosare de 

candidatură. 

7.   Problematica 

centrelor culturale 

rurale cu rol în 

perpetuarea 

tradiţiilor – nivel 

de interes şi 

Practici 

comerciale 

sau de 

natură 

politică în 

relaţie cu 

specularea 

Legislaţia 

muncii în 

conflict cu 

perpetuarea 

unor 

meşteşuguri 

tradiţionale, 

Identificarea 

unor 

perimetre de 

manifestare 

a unor 

tradiţii cu 

suficient 

Descrie

rea 

critică a 

modelul

ui şi a 

practicii 

nipone 

Așezăminte 

culturale 

Implicarea 

instituțiilor 

Educație 

nonformală 

Marca 

tradițională 

distinctivă 

Propuneri de modificări legislative 
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percepţie a 

publicului, 

localizare şi 

densitate, 

programe şi 

personal în relaţie 

cu finanţarea 

publică sau 

privată, 

relaţionare cu 

sistemul formal de 

educaţie 

 

unor 

tradiţii, 

imagini sau 

personalităţ

i istorice ca 

vector de 

promovare 

şi mod de 

abordare în 

alte state 

europene a 

acestui 

aspect. 

 

Aspecte 

referitoare 

la turism 

 

consecinţele 

privind 

capacitatea de 

formare 

profesională şi 

vocaţională în 

acest sens 

 

impact în 

definirea 

peisajului şi 

a 

comunităţilo

r locale şi 

extragerea 

din acestea a 

unor linii 

directoare cu 

rol de pilot 

pentru 

integrarea 

cu 

problematic

a tratată de 

Titlul IV 

referitor la 

peisajul 

cultural. 

care au 

introdu

s ideea 

de 

„tezaur 

uman 

viu” cu 

concluzi

i 

privind 

element

ele care 

ar 

trebui 

să fie 

replicat

e sau, 

după 

caz, 

evitate 

în 

preluar

ea 

acestui 

model; 

 

8.  Institutul 

Național al 

Patrimoni

ului 

   Reglementă

ri necesare 

în ceea ce 

privește 

posibile arii 

protejate. 

Ex de 

pesiaje 

culturale: 

parcuri 

etnografic,  

 Modificare

a OUG nr. 

118/2006 

privind 

așezmintel

e culturale 

 Introducer

ea în 

programele 

de liceu a 

unor 

elemente 

privind 

cultura 

tradițională 

națională 

(ATENȚIE 

LA 

TERMINO

LOGIE, 

Regulamen

t necesar: 

instituția 

care va 

gestiona, 

norme de 

aplicare. 

Propunere modifcare a metodologiei de 

recunoaștere a personelor deținătoare de 

elemente de  patrimoniu cultural 

imaterial 
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n.n)  

  Problematica 

centrelor culturale 

rurale cu rol în 

perpetuarea 

tradiţiilor – nivel 

de interes şi 

percepţie a 

publicului, 

localizare şi 

densitate, 

programe şi 

personal în relaţie 

cu finanţarea 

publică sau 

privată, 

relaţionare cu 

sistemul formal de 

educaţie 

 

Practici 

comerciale 

sau de 

natură 

politică în 

relaţie cu 

specularea 

unor 

tradiţii, 

imagini sau 

personalităţ

i istorice ca 

vector de 

promovare 

şi mod de 

abordare în 

alte state 

europene a 

acestui 

aspect. 

 

Aspecte 

referitoare 

la turism 

 

Legislaţia 

muncii în 

conflict cu 

perpetuarea 

unor 

meşteşuguri 

tradiţionale, 

consecinţele 

privind 

capacitatea de 

formare 

profesională şi 

vocaţională în 

acest sens 

 

Identificarea 

unor 

perimetre de 

manifestare 

a unor 

tradiţii cu 

suficient 

impact în 

definirea 

peisajului şi 

a 

comunităţilo

r locale şi 

extragerea 

din acestea a 

unor linii 

directoare cu 

rol de pilot 

pentru 

integrarea 

cu 

problematic

a tratată de 

Titlul IV 

referitor la 

peisajul 

cultural. 

Descrie

rea 

critică a 

modelul

ui şi a 

practicii 

nipone 

care au 

introdu

s ideea 

de 

„tezaur 

uman 

viu” cu 

concluzi

i 

privind 

element

ele care 

ar 

trebui 

să fie 

replicat

e sau, 

după 

caz, 

evitate 

în 

preluar

ea 

acestui 

model; 

 

Așezăminte 

culturale 

Implicarea 

instituțiilor 

Educație 

nonformală 

Marca 

tradițională 

distinctivă 

Propuneri de modificări legislative 

9.  Direcția 

Județeană 

pentru 

Cultură 

Vrancea 

         Condiții mai laxe pentru muzeele de 

etnografie, față de muzeele naționale 

sau județene. 

Preluarea în codul patrimoniului a 

reglementării fiscale  a art 4-5, din 
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Legea 26/2008 

10.  Direcția 

Județeană 

pentru 

Cultură 

Ilfov 

Nu are personal pentru a răspunde solicitărilor UMP 

  Problematica 

centrelor 

culturale rurale 

cu rol în 

perpetuarea 

tradiţiilor – 

nivel de interes 

şi 

percepţie a 

publicului, 

localizare şi 

densitate, 

programe şi 

personal în 

relaţie cu 

finanţarea 

publică sau 

privată, 

relaţionare cu 

sistemul formal 

de educaţie 

 

Practici 

comerciale 

sau de 

natură 

politică în 

relaţie cu 

specularea 

unor 

tradiţii, 

imagini sau 

personalităţi 

istorice ca 

vector de 

promovare 

şi mod de 

abordare în 

alte state 

europene a 

acestui 

aspect. 

 

Aspecte 

referitoare 

la turism 

 

Legislaţia 

muncii în 

conflict cu 

perpetuarea 

unor 

meşteşuguri 

tradiţionale, 

consecinţele 

privind 

capacitatea de 

formare 

profesională şi 

vocaţională în 

acest sens 

 

Identificarea 

unor 

perimetre de 

manifestare a 

unor tradiţii 

cu suficient 

impact în 

definirea 

peisajului şi a 

comunităţilor 

locale şi 

extragerea din 

acestea a unor 

linii directoare 

cu rol de pilot 

pentru 

integrarea cu 

problematica 

tratată de 

Titlul IV 

referitor la 

peisajul 

cultural. 

Descrie

rea 

critică a 

modelul

ui şi a 

practicii 

nipone 

care au 

introdu

s ideea 

de 

„tezaur 

uman 

viu” cu 

concluzi

i 

privind 

element

ele care 

ar 

trebui 

să fie 

replicat

e sau, 

după 

caz, 

evitate 

în 

preluar

ea 

acestui 

Așezăminte culturale Implicarea 

instituțiilor 

Educație 

nonform

ală 

Marca 

tradițională 

distinctivă 

Propuneri 

de 

modificări 

legislative 
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model; 

 

11.  Direcția 

Județeană 

pentru 

Cultură 

Brașov 

Ca urmare a adresei dvs. nr.3l9lGP/I3.05.2019, se transmite "Codul Patrimoniului" privind Patrimoniul Cultural Imaterial, elaborat in comisia de cod 

a patrimoniului din anul 2017. 

Se propun urmpătoarele modificări pentru Cap. 1 Proceduri administrative 

Secţiunea 1 - Definitii specifice: 

- În art 1, se include aliniatul d) educarea și delectarea publicului. 

- În definirea termenuilor, se popune „expresii vii” pentru „expresii culturale tradiționale”; 

- În cadrul articolului „Este interzisă finanțarea din bugetul public sau comunitar a activităților culturale și artistice în lipsa avizului Ministerului Culturii”, se comentează 

urmptoarele „INFRACȚIUNE: 

Finanțarea programelor cultural artistice în lipsa 

avizului Ministerului Culturii constituie infracțiune și se sancționează conform legii penale. E vorba despre deturnarea de fonduri, art. 307 

CONTRAVENȚIE: 

Organizarea activităților cultural-artistice fără un 

program avizat de Ministerul Culturii se sancționează cu amendă de la 5000 la 10000 lei. 

Nerespectarea condițiilor prevăzute în avizul Ministerului 

Culturii se sancționează cu amendă în valoare de la 2000 la 5000 lei 

 

Se propune o secțiune nouă: 

 

„Secțiunea 3. Educație, conștientizare și dezvoltare de capacități locale. 

Statul român prin instituțiile sale, respectiv comunitățile locale prin instituții proprii, persoane fizice sau organizații nonguvernamentale, vor face demersuri pentru: 

a) a asigura recunoaștere, respect și consolidarea patrimoniului cultural imaterial în societate prin: 
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1) programe educaționale, de conștientizare și informare, adresate publicului larg, în mod special tinerilor 

2) programe specifice educaționale și de formare profesională adresate comunităților și grupurilor direct interesate 

3) activități de dezvoltare a capacității de salvgardare a patrimoniului imaterial, în mod special a administrării și cercetării științifice; 

4) mijloace non-formale de transmitere a cunoștințelor; 

b) informarea permanentă a publicului cu privire la pericolele care amenință patrimoniul imaterial, și ale activităților oficiale menite să ducă la protejarea sa. 

c) promovarea educației cu privire la protejarea mediului natural înconjurător și ale locurilor memoriei necesare exprimării patrimoniului cultural imaterial.” 

  Problematica 

centrelor 

culturale rurale 

cu rol în 

perpetuarea 

tradiţiilor – nivel 

de interes şi 

percepţie a 

publicului, 

localizare şi 

densitate, 

programe şi 

personal în relaţie 

cu finanţarea 

publică sau 

privată, 

relaţionare cu 

sistemul formal 

de educaţie 

 

Practici 

comerciale 

sau de natură 

politică în 

relaţie cu 

specularea 

unor tradiţii, 

imagini sau 

personalităţi 

istorice ca 

vector de 

promovare şi 

mod de 

abordare în 

alte state 

europene a 

acestui 

aspect. 

 

Aspecte 

referitoare la 

turism 

 

Legislaţia muncii 

în conflict cu 

perpetuarea 

unor meşteşuguri 

tradiţionale, 

consecinţele 

privind 

capacitatea de 

formare 

profesională şi 

vocaţională în 

acest sens 

 

Identificarea 

unor perimetre 

de manifestare a 

unor tradiţii cu 

suficient impact 

în definirea 

peisajului şi a 

comunităţilor 

locale şi 

extragerea din 

acestea a unor 

linii directoare 

cu rol de pilot 

pentru 

integrarea cu 

problematica 

tratată de Titlul 

IV referitor la 

peisajul 

cultural. 

Descrier

ea critică 

a 

modelulu

i şi a 

practicii 

nipone 

care au 

introdus 

ideea de 

„tezaur 

uman 

viu” cu 

concluzii 

privind 

elemente

le care ar 

trebui să 

fie 

replicate 

sau, 

după 

caz, 

evitate în 

preluare

a acestui 

model; 

 

Așezăminte culturale Implicarea 

instituțiilor 

Educație 

nonforma

lă 

Marca 

tradițională 

distinctivă 

Propuneri de 

modificări 

legislative 
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12.  Direcția 

Județeană 

pentru 

Cultură 

Buzău 

Reglementare 

clară și explicită 

prin lege a 

statutului CJCA 

și salarizarea 

corectă.  

 

Tursimul 

poate genera 

venituri 

necesare 

salvgardării. 

Se propune 

realizarea 

unui proiect 

național care 

să permită 

Centrelor 

Județene să 

stabilească 

„arii 

foclorice 

protejate” 

Crearea unui 

cadru legislativ 

și asigurarea 

finanțării unor 

acțiuni anuale 

obligatorii de 

cercetare și  

valorificare a 

culturii 

tradiționale din 

fiecare județ. 

Instituirea la 

nivel județean 

și 

implementarea 

de către fiecare 

centru 

judeșțean a 

unui proiect de 

recunoaștere a 

valorii 

persoanelor 

deținătoare de 

patrimoniu sub 

titulatura de 

„artiști 

populari”, prin 

realizarea unui 

Registru de 

evidență a lor. 

 Situație deficitară Reglementa

re necesată 

 Cadru legislativ 

care să permită 

centrelor o mai 

bună gestionare a 

m.t.d. 

Crearea unei 

pârghii 

legislative 

care să 

permită 

intervenția 

CJCA asupra 

actul cultural 

desfășurat în  

mediul rural. 

Pârghii de 

sancșionare.â 

Numirea 

conducătorilo

r de centre 

porin concurs 

organziat de 

primărie la 

care să 

participe 

specialiști. 

  Problematica 

centrelor 

culturale rurale 

cu rol în 

perpetuarea 

tradiţiilor – nivel 

de interes şi 

percepţie a 

publicului, 

localizare şi 

densitate, 

programe şi 

personal în relaţie 

cu finanţarea 

publică sau 

privată, 

Practici 

comerciale 

sau de natură 

politică în 

relaţie cu 

specularea 

unor tradiţii, 

imagini sau 

personalităţi 

istorice ca 

vector de 

promovare şi 

mod de 

abordare în 

alte state 

europene a 

acestui 

Legislaţia muncii 

în conflict cu 

perpetuarea 

unor meşteşuguri 

tradiţionale, 

consecinţele 

privind 

capacitatea de 

formare 

profesională şi 

vocaţională în 

acest sens 

 

Identificarea 

unor perimetre 

de manifestare a 

unor tradiţii cu 

suficient impact 

în definirea 

peisajului şi a 

comunităţilor 

locale şi 

extragerea din 

acestea a unor 

linii directoare 

cu rol de pilot 

pentru 

integrarea cu 

problematica 

tratată de Titlul 

Descrier

ea critică 

a 

modelulu

i şi a 

practicii 

nipone 

care au 

introdus 

ideea de 

„tezaur 

uman 

viu” cu 

concluzii 

privind 

elemente

le care ar 

Așezăminte culturale Implicarea 

instituțiilor 

Educație 

nonforma

lă 

Marca 

tradițională 

distinctivă 

Propuneri de 

modificări 

legislative 
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relaţionare cu 

sistemul formal 

de educaţie 

 

aspect. 

 

Aspecte 

referitoare la 

turism 

 

IV referitor la 

peisajul 

cultural. 

trebui să 

fie 

replicate 

sau, 

după 

caz, 

evitate în 

preluare

a acestui 

model; 

 

13.  Centrul 

Cultural 

Județean 

„Teodor 

Burada”, 

Constanța 

Dificultăți: 

-Lipsa studiilor 

sociologice 

concludente care 

să faciliteze 

identificare 

grupurilor țintă. 

-Reticență în 

comunicare 

interinstituțional

ă; 

-Deficit de 

personal de 

specialitate. 

 

    Reglementarea rolului CCJ 

în raport cu așezămintele 

culturale din mediul mic 

urban și rural. Se recomandă 

revizuirea art 8 din OUG 

118/2006. 

Revizuire art 16, alin 2) din 

OUG 118, privind modul de 

folosire a veniturilor proprii 

   Legiferarea 

rolului CCJ 

poate 

contribui la 

sotparea 

degradării 

elementelor 

pci. 

Elaborarea 

unor 

documente 

legislative 

ancorate în 

prezent 

  Problematica 

centrelor 

culturale rurale 

cu rol în 

perpetuarea 

tradiţiilor – nivel 

de interes şi 

percepţie a 

Practici 

comerciale 

sau de natură 

politică în 

relaţie cu 

specularea 

unor tradiţii, 

imagini sau 

personalităţi 

Legislaţia muncii 

în conflict cu 

perpetuarea 

unor meşteşuguri 

tradiţionale, 

consecinţele 

privind 

capacitatea de 

Identificarea 

unor perimetre 

de manifestare a 

unor tradiţii cu 

suficient impact 

în definirea 

peisajului şi a 

comunităţilor 

locale şi 

Descrier

ea critică 

a 

modelulu

i şi a 

practicii 

nipone 

care au 

introdus 

Așezăminte culturale Implicarea 

instituțiilor 

Educație 

nonforma

lă 

Marca 

tradițională 

distinctivă 

Propuneri de 

modificări 

legislative 
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publicului, 

localizare şi 

densitate, 

programe şi 

personal în relaţie 

cu finanţarea 

publică sau 

privată, 

relaţionare cu 

sistemul formal 

de educaţie 

 

istorice ca 

vector de 

promovare şi 

mod de 

abordare în 

alte state 

europene a 

acestui 

aspect. 

 

Aspecte 

referitoare la 

turism 

 

formare 

profesională şi 

vocaţională în 

acest sens 

 

extragerea din 

acestea a unor 

linii directoare 

cu rol de pilot 

pentru 

integrarea cu 

problematica 

tratată de Titlul 

IV referitor la 

peisajul 

cultural. 

ideea de 

„tezaur 

uman 

viu” cu 

concluzii 

privind 

elemente

le care ar 

trebui să 

fie 

replicate 

sau, 

după 

caz, 

evitate în 

preluare

a acestui 

model; 

 

14.  Universitat

ea 

Hyperion 

Comunitățile, prin 

birourile special 

înființate în cadrul 

primăriilor 

comunale, 

orășenești și 

județene cu 

atribuții de 

conservare a 

acestui patrimoniu, 

să aibă angajați în 

domeniu care să 

colaboreze și să se 

afle într-o strânsă 

legătură cu 

Ministerul Culturii, 

cu muzeele 

etnografice, 

cu asociațiile de 

profil care au ca 

Prin grija 

experților, a 

celor care se 

implică în 

conservarea 

acestui 

patrimoniu, a 

birourilor 

cu specific 

patrimonial 

din cadrul 

primăriilor, se 

poate 

mediatiza zona 

cu elemente 

patrimoniale, 

participarea 

asociațiilor de 

profil fiind 

importantă la 

colaborarea cu 

Nimeni nu are 

dreptul să 

înstrăineze 

elemente ce 

constituie 

patrimoniul 

cultural imaterial, 

experții în 

domeniu având 

doar atribuții în 

ceea ce privește 

recondiționarea, 

reabilitarea, 

culegerea, 

documentare, 

clasificarea și 

arhivarea. Nimic 

din ceea ce 

constituie 

patrimoniu 

   Având în 

vedere 

definirea 

patrimoniului 

cultural 

imaterial, 

potrivit legii 

privind 

protejarea 

patrimoniului 

cultural 

imaterial, 

experții în 

domeniul 

etnologiei și 

folclorului ar 

trebui definiți 

prin lege ca 

valorificatori 

ai acestor 

elemente de 

 Trebuie 

conștientizată 

stabilitatea în aceste 

regiuni ale 

strămoșilor noștri și 

a faptului că 

suntem singurii în 

drept a valorifica 

acest patrimoniu în 

favoarea cunoașterii 

artei populare 

românești și a 

istorie vechi a 

poporului nostru. 

Marca tradițională 

este ia românească, 

fluierul și clopul. 
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activitate 

conservarea 

patrimoniului 

cultural imaterial. 

Asociația de Științe 

Etnologice din 

România ar trebui 

implicată mai mult 

în această activitate 

de conservare a 

patrimoniului 

cultural care 

urmare a activității 

acesteia și a 

membrilor experți 

din asociație. 

Ministerul 

Turismului și 

Ministerul 

Culturii, cel în 

drept a 

autoriza prin 

specialiști 

zona ca fiind 

încadrată 

patrimoniului 

cultural. Prin 

dezvoltarea 

zonelor cu 

specific 

patrimonial, 

casele vechi 

ale 

diferitelor 

regiuni ale 

țării trebuie 

reabilitate, 

multe dintre 

ele pot deveni 

locuri de 

cazare 

 

specifice 

zonei. 

Ministerul 

Turismului să 

colaboreze și 

să dorească 

participarea la 

mediatizarea 

acestor zone 

bogate în 

astfel de 

elemente 

cultural imaterial 

nu poate fi 

înstrăinat sau 

distrus. 

Legiuitorul în 

colaborare cu 

expertul în 

domeniu de 

patrimoniu poate 

contribui, prin 

valorificare 

patrimoniului 

distrus sau 

înstrăinat, 

la pedepsirea celui 

vinovat. 

cultură 

premergătoar

e identificării 

și 

protejării 

acestor creații 

de cultură. Ar 

trebui să se 

acorde mai 

multă 

răspundere 

Asociației de 

Științe 

Etnologice 

din România 

care reunește 

în rândurile ei 

experți în 

domeniu. 

Academia 

Română, prin 

institutele din 

subordine 

care au în 

activitatea lor 

conservarea 

patrimoniului 

cultural 

imaterial, 

trebuie să se 

implice 

definitoriu în 

toate aceste 

probleme, 

cercetătorii să 

aibă 

răspunderea 

nelimitată 

asupra 
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tradiționale, 

valori ale 

patrimoniului 

românesc. 

valorificării 

acestui 

patrimoniu, 

protejarea 

prin legi care 

să implice 

participarea 

lor activă. 

3. Muzeele de 

etnografie să 

susțină 

permanent 

activitatea de 

conservare 

prin 

exponatele 

expuse spre 

vizionare, 

prin 

publicitate, 

mediatizare 

prin diferite 

mijloace a 

acestui 

patrimoniu 

cultural 

imaterial, 

organizând 

sesiuni de 

întâlnire a 

specialiștilor 

din muzee cu 

reprezentanți 

ai 

Ministerului 

Învățământul

ui, profesori, 

elevi, 

studenți. 
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Cultivarea 

prin cadrul 

acestor 

manifestări a 

dorinței 

tinerilor de a 

proteja 

patrimoniul 

cultural, a 

valorificării 

acestuia prin 

expuneri. 

4. Asociațiile 

cu profil în 

domeniu ar 

trebui 

implicate de 

către 

Ministerul 

Culturii, 

Ministerul 

Educației 

Naționale și 

al Academiei 

Române în 

participarea 

activă la 

sesiunile 

acestor 

instituții când 

temele de 

dezbatere 

ating 

problemele 

de protejarea 

patrimoniului 

cultural 

imaterial. 
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Conducerile 

acestor 

asociații să-și 

desemneze 

membri și să 

formeze 

colective de 

participare la 

conservarea 

acestui 

patrimoniu, 

de 

mediatizare a 

zonelor de 

interes public 

în 

care se găsesc 

aceste 

elemente cu o 

valoare 

inestimabilă 

pentru cultura 

poporului 

nostru. 

  Problematica 

centrelor 

culturale rurale 

cu rol în 

perpetuarea 

tradiţiilor – nivel 

de interes şi 

percepţie a 

publicului, 

localizare şi 

densitate, 

programe şi 

personal în relaţie 

cu finanţarea 

publică sau 

privată, 

Practici 

comerciale 

sau de natură 

politică în 

relaţie cu 

specularea 

unor tradiţii, 

imagini sau 

personalităţi 

istorice ca 

vector de 

promovare şi 

mod de 

abordare în 

alte state 

europene a 

acestui 

Legislaţia muncii 

în conflict cu 

perpetuarea 

unor meşteşuguri 

tradiţionale, 

consecinţele 

privind 

capacitatea de 

formare 

profesională şi 

vocaţională în 

acest sens 

 

Drepturi de 

Identificarea 

unor perimetre 

de manifestare a 

unor tradiţii cu 

suficient impact 

în definirea 

peisajului şi a 

comunităţilor 

locale şi 

extragerea din 

acestea a unor 

linii directoare 

cu rol de pilot 

pentru 

integrarea cu 

problematica 

tratată de Titlul 

Descrier

ea critică 

a 

modelulu

i şi a 

practicii 

nipone 

care au 

introdus 

ideea de 

„tezaur 

uman 

viu” cu 

concluzii 

privind 

elemente

le care ar 

Așezăminte culturale Implicarea 

instituțiilor 

Educație 

nonforma

lă 

Marca 

tradițională 

distinctivă 

Propuneri de 

modificări 

legislative 
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relaţionare cu 

sistemul formal 

de educaţie 

 

aspect. 

 

Aspecte 

referitoare la 

turism 

 

autor IV referitor la 

peisajul 

cultural. 

trebui să 

fie 

replicate 

sau, 

după 

caz, 

evitate în 

preluare

a acestui 

model; 

 

15.  Academia 

Română 

Institutul 

de 

Etnografie 

și Folclor 

„C. 

Brăiloiu” 

  Nu este adevărat 

că dreptul de autor 

nu funcționează în 

situația creației 

folclorice. Este 

numai greu de 

abordat, de 

înțeles, dacă se 

face raportare la 

creația „de autor” 

cu care 

suntem obișnuiți, 

pentru că sunt mai 

multe nivele la 

care trebuie 

raportat dreptul de 

proprietate 

intelectuală în 

situația acestor 

forme de 

exprimare a 

culturilor 

tradiționale. Un 

bun specialist al 

domeniilor 

culturilor orale 

poate explica 

Nu este niciunde 

inclus folclorul 

genuin – nu 

prelucrarea 

prezentată pe 

scenă, 

reprezentată prin 

performanțele 

unor personalități 

individuale, 

acceptate de 

creatori și 

consumatori. 

 

     Elaborare, 

separat, a unui 

cod al 

patrimoniului 

imaterial, 

numai după ce 

se vor 

găsi mijloace 

pentru 

determinarea 

referințelor de 

valoare – de 

exemplu, 

raportarea la 

tipologiile de 

gen, pe care 

etnologia 

română le are, 

cele mai multe 

fiind publicate 

sub 

forma 

indexurilor 

tipologice sau 

atlaselor 

lingvistice, 

etnografice, 
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acest lucru. geografice etc. 

Un cod al 

patrimoniului 

cultural ar 

trebui să dețină 

un mare grad 

de generalitate, 

fără 

referiri la 

domenii 

particulare, 

pentru a nu îl 

pune pe 

legiuitor în 

situația de a 

elimina 

valori reale și 

fundamentele 

pentru 

identitatea 

națională sau 

de a le 

malforma 

încadrându- 

le în categorii 

total 

nepotrivite sau 

străine. Sunt 

necesare 

cunoștințe din 

domeniile 

folcloristicii, 

etnomuzicologi

ei, 

etnocoreologiei

, psihologiei, 

filozofiei, 

teologiei etc, 
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toate aceste 

domenii de 

analiză fiind 

reprezentate în 

patrimoniul 

spiritual genuin 

al unei etnii, 

căreia îi 

conferă 

specificitate și 

valoare. 

 

Definirea 

conceptului de 

patrimoniu este 

ambiguă, nu 

are relevanță 

pentru marea 

diversitate de 

expresii și 

materializări 

concrete ale 

acestuia. Prin 

utilizarea 

termenului 

într-un act 

normativ 

trebuie 

eliminate 

posibilitățile de 

interpretare 

metaforice, 

alegorice, 

individualizate 

și restrictive. 

- Este evidentă 
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o dominare a 

informației și 

referințelor 

legate de 

„patrimoniul 

construit” 

care elimină, 

de foarte multe 

ori, alte valori 

prin care se 

exprimă 

patrimoniul 

cultural 

(internațional, 

național, zonal, 

local etc.). 

Asemenea 

perspectivă 

prejudiciază 

însuși 

conținutul 

viitorului „cod 

al 

patrimoniului”, 

dând naștere 

unei autorități 

inechitabile a 

materialității 

asupra 

structurilor 

conceptuale, 

care stau la 

baza formelor 

de exprimare a 

patrimoniului 

imaterial. 

- Așa numitul 

„patrimoniu 
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cultural 

imaterial”, în 

textele la care 

facem referire, 

pare a fi o 

„nebuloasă” ale 

cărei contururi 

sunt trasate tot 

de perspectiva 

prin care 

acesteia i s-ar 

putea da o 

formă 

materială, 

prelucrată și 

receptată„fizic” 

- meșteșuguri, 

produse 

artizanale, 

tehnici de 

producere și 

prelucrare a: 

lutului, 

lemnului, 

fibrelor de 

toate tipurile 

etc. etc. -, dar 

în nici un fel nu 

se referă la 

componentele 

abstracte, cele 

care dau 

specificitate 

unei culturi, 

prin 

reflexivitate și 

reprezentări 

asociate 

gândirii 
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fundamentale 

despre 

existență. Cu 

alte cuvinte, nu 

apar deloc 

valori ale 

patrimoniilor 

filozofice, 

religioase, 

rituale, 

ceremoniale și 

festive, nu este 

reprezentat 

sistemul 

culturii 

populare 

românești 

tradiționale 

care include 

toate formele 

de expresie 

conceptuală 

materializate în 

structuri 

lingvistice, 

muzicale, de 

mișcare și gest 

formalizat 

consacrat.  

 


