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CAPITOLUL 1 INTRODUCERE
Patrimoniul cultural, prin diversitatea formelor sale de manifestare, cuprinde toate
elementele rezultate din interacţiunea, de-a lungul timpului, între factorii umani şi cei
naturali. Aceste forme de manifestare pot fi materiale sau imateriale, tangibile sau
intangibile.
Instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale au ca obiect de activitate
problematica patrimoniului cultural. În decursul timpului acestea au elaborat legi şi acte
normative cu scopul de a defini acest concept, dar mai cu seamă pentru a statua principii şi
reglementări riguroase cu privire la cunoaşterea, protejarea şi valorificarea patrimoniului
cultural.
Lucrarea de faţă abordează şi îşi propune să răspundă la problematica
patrimoniului cultural al municipiului Alba Iulia, din perspectiva cercetării, protejării şi
valorificării monumentelor istorice şi a siturilor arheologice. Aşadar, în continuare vom
prezenta şi vom pune în valoare elementele tangibile ale patrimoniului cultural, respectiv
formele de manifestare materială. Preocupările societăţii contemporane înspre dezvoltarea
durabilă şi protecţia mediului înconjurător au determinat o reaşezare, o reconceptualizare a
termenului de patrimoniu cultural şi implicit a categoriilor patrimoniului cultural precum
patrimoniul arheologic şi patrimoniul arhitectural. În mod uzual aceste categorii ale
patrimoniului cultural le definim ca fiind siturile arheologice respectiv clădirile
monumente istorice, în integralitatea lor (atât elemente imobile cât şi cele mobile). Prin
noţiunea de patrimoniu arheologic, definim totalitatea vestigiilor, elemente materiale fixe,
cărora li se adaugă artefactele, elemente materiale mobile, toate reunite sub forma unor
mărturii ale trecutului „îngropate” în pământ, aparţinând diverselor epoci şi perioade
istorice.
Patrimoniul arhitectural sau clădirile monumente istorice, aşa cum sunt definite în
limbajul cultural contemporan, reprezintă elementele materiale ale patrimoniului construit
public şi privat, laic şi religios, cu toate componentele sale imobile şi mobile. Noţiunea
contemporană de patrimoniu cultural (arheologic şi arhitectural) îşi are rădăcinile în
antichitatea clasică a lumii romane, unde întâlnim termenul de patrimonium Caesaris
(patrimoniu al împăratului).
Din punct de vedere metodologic lucrarea este concepută pe două paliere: o
abordare din perspectivă istoriografică, prezentată în textul propriu-zis, pe capitole,
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completată de o bază de date, organizată pe domeniile: arheologie, monumente istorice,
legislaţie.
La redactarea tezei au fost utilizate următoarele surse:
-

lucrări generale referitoare la protejarea patrimoniului cultural;

-

studii şi lucrări generale cu referire la patrimoniul cultural naţional de pe teritoriul
administrativ al municipiului Alba Iulia;

-

acte normative naţionale şi internaţionale cu referire la protejarea patrimoniului
cultural;

-

documente inedite aflate în arhiva Ministerului Culturii – Direcţia Patrimoniu
cultural;

-

documente inedite aflate în arhiva Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba;

studii şi proiecte tehnice aflate în arhivele Primăriei Municipiului Alba Iulia; Muzeul
Naţional al Unirii Alba Iulia şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
La subcapitolul 1.3. sunt prezentate definiţiile şi noţiunile caracteristice conceptelor
arhitecturale, arheologice şi urbanistice utilizate pe parcursul lucrării. În primul rând, este
definită noţiunea de monument, concept în jurul căruia a fost construită şi abordată
prezenta teză de doctorat: Repere istorice ale cercetării patrimoniului cultural la Alba
Iulia. Propuneri de protejare şi valorificare a monumentelor istorice şi a siturilor
arheologic. În continuare sunt explicați următorii termeni: ansamblu, sit, peisaj, zone
construite, zone construite protejate, zone de protecție, teritoriu administrativ, intravilanul
localității,

teritoriu

extravilan,

avizare/aprobare,

proiect

tehnic,

autorizație

de

construire/desființare, necropolă.

CAPITOLUL 2
REPERTORIUL MONUMENTELOR ISTORICE ȘI AL SITURILOR
ARHEOLOGICE DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA
Pe parcursul a 60 de pagini sunt repertoriate monumentele istorice aflate pe
teritoriul administrativ al municipiului Alba Iulia. Repertoriul însumează 106 obiective
grupate pe patru categorii, după cum urmează:
- I Monumente de arheologie: 8 obiective;
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- II Monumente de arhitectură: 92 obiective;
- III Monumente de for public: 4 obiective;
- IV Monumente memoriale şi funerare: 2 obiective.
În sub capitolul 2.1 Monumente de arheologie, au fost prezentate siturile arheologice
sub forma unui scurt istoric al cercetărilor arheologice. În aceeaşi manieră au fost analizate
şi siturile arheologice care nu sunt incluse în Lista Monumentelor Istorice (LMI) dar care
sunt înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional (RAN) şi sunt protejate conform OG nr.
43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic, fiind considerate parte a patrimoniului
cultural naţional.
Subcapitolul 2.2. Monumente de arhitectură, cuprinde 92 de obiective: 19 de
categoria A, de importanţă naţională şi 73 de categoria B, de importanţă locală. În
cuprinsul acestui subcapitol la fiecare monument istoric, unde a fost cazul, au fost
menţionate intervenţiile respectiv lucrările de reabilitare şi conservare efectuate la acesta,
cu trimitere la proiectele aferente, avizate de Ministerul Culturii sau după caz, de Direcţia
Judeţeană pentru Cultură Aba. Important de precizat este faptul că toate avizele care au
fost acordate pentru monumentele de arhitectură, în perioada 1991-2017, sunt prezentate în
Anexa III a lucrării de faţă.

CAPITOLUL 3
ISTORICUL PREOCUPĂRILOR PRIVIND PROTEJAREA
MONUMENTELOR ISTORICE ȘI A SITURILOR ARHEOLOGICE
DE LA ALBA IULIA
Capitolul, în prima sa parte, tratează problematica originii şi evoluţiei conceptului
de protejare a monumentelor istorice. Conceptualizat pe deplin către finele epocii moderne,
patrimoniul (cultural) cunoaşte un îndelungat parcurs al evoluţiei termenului, de la simpla
desemnare a antichităţilor atât de admirate în Renaştere şi până la noţiunea complexă de
patrimoniu arheologic precum şi patrimoniu arhitectural cu care operează astăzi
majoritatea textelor legislative şi de bună practică internaţionale şi naţionale. În limbajul
cultural contemporan, puţine cuvinte au puterea de evocare asociată intrinsec termenului de
patrimoniu, cu vasta sa semnificaţie.
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Subcapitolul 3.2. abordează tema patrimoniului cultural la Alba Iulia în evoluţia
istorică a Transilvaniei în sec. XV-XX. Sunt evocate personalităţi care prin activitatea sau
deciziile pe care le-au luat au avut un rol important în ocrotirea şi păstrarea patrimoniului
cultural transilvănean. În acest sens amintim pe Ioannes Mezerius (canonic la Alba Iulia),
Pierre Lescdopier (călător francez), Gáspár Heltai, Martin Opitz (profesor la gimnaziu de
la Alba Iulia în perioada principelui Gabriel Bethlen), Giuseppe Ariosti (nobil italian,
căpitan în armata austriacă), Theodor Mommses, celebru epigrafist latin care include
inscripţiile romane din Transilvania, cu precădere cele de la Apulum, în monumentala
lucrare Corpus Inscriptionum Latinarum.
Subcapitolele 3.3 şi 3.4 abordează problematica protejării patrimoniului arheologic
şi arhitectural din România în perioada interbelică şi cea din regimul comunist.

CAPITOLUL 4
LEGISLAȚIE, STANDARDE, PROCEDURI ȘI STUDII ISTORICE ÎN
ELABORAREA DOCUMENTAȚIILOR PRIVIND CONSERVAREA ŞI
RESTAURAREA MONUMENTELOR ȘI SITURILOR ISTORICE
În prima parte a capitolul prezintă cadrul legislativ internaţional cu privire la
protejarea patrimoniului cultural. La începutul sec. XX devenea din ce în ce mai evident
faptul că era necesară o înlocuire a vechilor forme de protecţie a monumentelor şi siturilor
istorice, dar şi a ceea ce era cunoscut, în epocă, drept „antichităţi/vestigii naţionale” prin
reglementări juridice mult mai precise, şi totodată specializate, menite să statueze
raporturile între salvgardarea, prin diverse metode a patrimoniului arheologic şi
imperativele de dezvoltare atât în mediul urban, cât şi în cel rural. Prima reacţie în planul
unor astfel de reglementări legislative s-a petrecut în lumea anglo-saxonă (SUA şi Marea
Britanie) în perioada anilor ’60. În deceniul următor, majoritatea ţărilor vest-europene,
Canada, Australia vor adopta legislaţii naţionale specifice în ceea ce priveşte amenajarea
teritoriului astfel încât începerea lucrărilor de construire efective să fie condiţionată de
efectuarea unei cercetări arheologice preliminare.
Încă de la sfârşitul anilor ’60 marile lucrări (publice sau private) de dezvoltare a
infrastructurii şi cele industriale erau considerate ca o ameninţare directă la adresa
patrimoniului arheologic. Într-un asemenea context majoritatea arheologilor au aderat la
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aşa-numita „etică a conservării”. O asemenea abordare, general acceptată, este reflectată de
o serie de recomandări internaţionale de bună practică, elaborate sub egida UNESCO şi
ICOMOS.
Subcapitolul 4.2. se referă la reglementările legislative şi politici privind protejarea
monumentelor istorice în România, aici fiind menţionate sintetic principalele acte
normative şi rolul Comisei Monumentelor Istorice în protejarea patrimoniului cultural
naţional.

CAPITOLUL 5
ACȚIUNI ŞI MĂSURI DE IDENTIFICARE ȘI GESTIONARE A
RISCURILOR LA MONUMENTELE ISTORICE ȘI SITURILE
ARHEOLOGICE
Este dedicat unei problematici care devine tot mai complexă, aceea a identificării,
prevenirii şi gestionării riscurilor care pot să apară la monumentele istorice şi siturile
arheologice.
Monumentele istorice şi siturile arheologice sunt rezultatul creaţiei umane, realizate
în decursul timpului. Acestea sunt materializate sub forma edificiilor de arhitectură
supraterane (monumente de arhitectură laică şi religioasă), precum şi vestigii arheologice
aflate în subsol sau în curs de cercetare arheologică, în vederea conservării şi restaurării.
Una din problematicile vitale o reprezintă păstrarea nealterată a integrităţii fizice a
monumentelor istorice. Atingerea acestui deziderat este posibilă doar în cadrul conceptului
de protejare, conservare şi restaurare a monumentelor istorice.
La polul opus, trebuie avut în vedere faptul că în mod inevitabil creaţiile rezultate
în urma activităţii umane sau a unor comunităţi umane, sunt supuse unor efecte sau
pericole naturale. De asemenea o serie întreagă de activităţi umane, scăpate de sub control
pot avea efecte dezastruoase asupra creaţiei şi activităţilor umane. Cu alte cuvinte
monumentele istorice şi siturile arheologice, creaţii ale activităţilor umane sunt supuse
hazardului, concept care se identifică printr-un ansamblu sau o sumă de acţiuni sau
fenomene întâmplătoare care pot avea efecte distructive asupra acestora. În acest context
apare noţiunea şi conceptul de risc, acesta, în funcţie de domeniul de aplicabilitate, având
mai multe definiţii. În cazul monumentelor istorice, riscurile la care acestea sunt supuse
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îmbracă forme generale dar şi particulare, în sensul că au consecinţe negative, mergând
până la degradări majore sau chiar dispariţia lor fizică.
În subcapitolele 5.2 şi 5.3. sunt prezentate aspecte cu privire la analiza şi evaluarea
riscurilor, respectiv managementul riscurilor la monumente istorice şi situri arheologice.

CAPITOLUL 6
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL-ISTORIC ȘI A
COLECȚIILOR PUBLICE DIN ALBA IULIA
În noul firesc şi obligatoriu, prezentarea ştiinţifică a unui monument istoric nu putea
fi despărţită de problematica valorificării patrimoniului mobil pe care siturile arheologice
şi monumentele de arhitectură le „produc”, respectiv artefactele rezultate în urma
cercetărilor arheologice, dar şi obiectele de patrimoniu, ca parte integrantă a unor edificii
arhitecturale.
Este prezentată colecţia Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, de la întemeierea sa
în 1887-1888, până în prezent. Este evocată activitatea şi personalitatea lui Adalbert
Cserni, căruia i se datorează începuturile colecţiilor şi organizării muzeului albaiulean.
Sunt evocaţi custozii care au condus Muzeul Unirii, iar la final sunt detaliate aspecte
referitoare la organizarea şi dimensiunea colecţiilor muzeului.
În subcapitolul 6.1.2. este prezentată colecţia Bibliotecii Batthyaneum, plecând de la
prezentarea clădirii, adaptată la funcţiunea de bibliotecă precum și fondatorii bibliotecii:
Episcopul Ignatius Batthyani, şi contele Károly Gustáv Majláth, episcop al Diecezei
catolice de Transilvania. Sunt descrise colecţiile: de manuscrise, incunabule, carte veche,
arhiva şi documente, iar la final colecţia muzeală.
Colecţia muzeală a Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia este descrisă în
subcapitolul 6.1.3. Colecția s-a constituit ca urmare a aplicării Legii 63/1974, care a vizat
recuperarea din teritoriu a valorilor artistice deținute de Biserica Ortodoxă. Inițial a fost
creat doar un depozit, care a rămas accesibil doar specialiștilor, ideea amenajării unui
muzeu și a valorificării obiectelor prin expunere fiind de dată relativ recentă, de după anul
2000, reușindu-se în final doar amenajarea unei săli. Conștientizarea dificultăților
presupuse de asigurarea unui microclimat adecvat și a unor modalități de etalare la
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standardele muzeistice actuale a condus la includerea colecției într-un proiect cu finanțare
din Granturile SEE, prin intermediul unui parteneriat cu Muzeul Național al Unirii din
Alba Iulia, Consiliul Județean Alba și Muzeul Universității din Bergen (Norvegia). Acest
proiect, în urma căruia a rezultat un muzeu nou „Museikon”, secție a Muzeului Național al
Unirii, a presupus, pe lângă mutarea într-un depozit modern și restaurarea obiectelor
selectate pentru expunere permanentă, și digitizarea întregii colecții, accesibilă pe site-ul
www.museikon.ro, și desfășurarea unui amplu efort de clasare. Au fost clasate un număr
de 562 de obiecte, din care 329 icoane pe lemn și sticlă, 231 de cărți, o cruce și un prapor,
alte 517 dosare de clasare fiind în curs de analiză de către Comisia Națională a Muzeelor și
Colecțiilor. Cu această ocazie s-a putut alcătui și o evidență informatizată, prin programul
DOCPAT, în urma căreia s-a constatat că Arhiepiscopia Ortodoxă participă la colecția
Museikon cu un număr de 2572 titluri de carte, 952 icoane, 32 cruci cu diverse
întrebuințări, 28 obiecte de cult cu diverse întrebuințări și 7 fragmente de frescă, dintr-un
total de 5643 de obiecte.
Un spaţiu la fel de important a fost acordat colecţiei publice universitare cu profil
general arheologie din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prezentată
în subcapitolul 6.1.4. Pȃnǎ la momentul actual, la nivelul jud. Alba, este singura colecție
publicǎ arheologicǎ acreditatǎ pe baza criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi a
colecţiilor publice.Vom prezenta mai jos principalele piese ale dosarului de acreditare. Prin
hotărârea nr. 4045/30.09.2008 a Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, a fost
acordat avizul prealabil pentru înfiinţarea Colecţiei Publice Universitare cu profil general
arheologie în cadrul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Acreditarea finală sa produs în ședința din 27.11.2012, unde Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, a
emis Hotărârea nr. 2057/27.11.2012, avizând favorabil colecția publică universitară,
încununând astfel eforturile și profesionalismul specialiștilor universității albaiuliene, un
model de urmat pentru instituţiile de profil similare din România. Colecţia se remarcă nu
doar sub aspect cantitativ, ci mai ales prin modul în care a fost concepută şi prezentată,
aceasta răspunzând unor exigenţe de înalt standard sub aspect ştiinţific şi muzeal.
Concluziile tezei prezintă în preambul date statistice care relevă dinamica
cercetărilor arheologice la nivel naţional comparativ cu datele de la nivelul judeţului Alba
şi al municipiului Alba Iulia, pentru perioada de timp 2000-2016. Prin aceste raportări se
observă evoluţia în timp şi ponderea la nivel naţional pe care Alba Iulia o deţine în privinţa
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protejării patrimoniului arheologic. Astfel în perioada 2007-2017 Direcţia Judeţeană pentru
Cultură Alba a emis un număr de 450 de certificate de descărcare de sarcină arheologică.
În mod constant, începând cu anul 2007 şi până în prezent, sunt solicitate avize în
special pentru lucrări la obiective monumente istorice de interes local (de categoria B) şi
în zonele de protecţie ale acestora. În această direcție semnalăm în special avizele pentru
construire şi modernizare a imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau spaţii comerciale şi
birouri. Datele statistice confirmă faptul că începând cu anul 2007, în mod constant
populaţia municipiului a avut o rată anuală de creştere de peste 1000 locuitori, explicând
solicitările constante de avizare a obiectivelor de investiţii, inclusiv în zonele cu potenţial
arheologic şi istorico-arhitectural.
În ultimii ani lucrările de reabilitare a Cetăţii Vauban au fost apreciate la nivel
național și internațional prin acordarea de diverse premii și aprecieri distincte. Astfel, la 1
iunie 2012, Municipiul Alba Iulia a fost distins cu titlul prestigios de Destinație de
Excelență Europeană (EDEN) acordat de Comisa Europeană prin intermediul Ministerului
Dezvoltării Regionale și Turismului. De asemenea a primit Mențiune Specială a Juriului
din partea Organizației EUROPA NOSTRA, în care Alba Iulia este membru – partener
asociat.
Catedrala romano-catolică din municipiul Alba Iulia, unul dintre cele mai
importante monumente arhitecturale din Transilvania, este apreciat ca fiind un obiectiv
istoric recunoscut la nivel european. Începând cu anul 2012, catedrala a fost inclusă în
traseul TRANSROMANICA - Calea romană a patrimoniului european.
În decembrie 2014, Alba Iulia a obţinut premiul I al Galei europene de finanțare
structurală, la secțiunea "oaspeți primitori". Premiul a fost oferit de Jyrki Katainen,
vicepreședinte al Comisiei Europene. Alba Iulia se situează în top 5 la nivelul României
privind indicele de vitalitate culturală.
Protejarea patrimoniului cultural naţional aflat într-o zonă urbanizată, aşa cum este
şi cazul la Alba Iulia, reprezintă o adevărată provocare nu doar pentru specialişti ci mai cu
seamă pentru decidenţi, fie ei de natură politică sau instituţională. Nevoia crescândă de
spaţiu, de modernizare, de transformare, uneori brutală a peisajului, are efecte negative
care se răsfrâng, nu de puţine ori asupra autenticităţii şi integrităţii monumentelor istorice.
În cazul siturilor arheologice de la Alba Iulia deşi acestea sunt numeroase şi foarte
importante, până în prezent, cu puţine excepţii, nu s-a reuşit crearea unor zone de tipul
staţiune arheologică, perimetre în care activităţile edilitare curente să fie interzise. Poziţia
11

de top pe care Alba Iulia o deţine ca număr de cercetări arheologice preventive efectuate în
special în ultimul deceniu, dovedeşte în primul rând faptul că aici legislaţia privind
protejarea patrimoniului arheologic este respectată şi implementată. În acelaşi timp acest
fenomen ilustrează şi un alt aspect deosebit de îngrijorător, acela că într-un ritm accelerat
vestigiile arheologice in situ sunt afectate iremediabil prin dispariţie. De cealaltă parte,
patrimoniul arhitectural, la rândul său este supus degradărilor de ordin structural datorat
lăsării în paragină a acestor obiective, aşa cum este cazul monumentelor istorice de tip
„casă” aflate în Oraşul de Jos, a cărui identitate şi omogenitate a fost iremediabil afectată
datorită intervenţiilor deosebit de brutale din perioada dictaturii comuniste. De un succes
deosebit, atât pe plan intern cât şi internaţional, s-a bucurat patrimoniul arheologic şi
arhitectural aflat în perimetrul Cetăţii Vauban Alba Carolina şi a zonei sale de protecţie.
Povestea a început în zorii mileniului trei şi continuă.
Lucrarea este completată cu următoarele anexe:


Anexa I. Lista rapoartelor de cercetare arheologică sistematice şi preventive
desfăşurate pe teritoriul administativ al Municipiului Alba Iulia publicate în
Cronica Cercetărilor Arheologice (CCA) în perioada 1989-2016.



Anexa II. Lista cronologică cuprinzând Certificatele de descărcare de sarcină
arheologică acordate de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba în perioada
2007-2017.



Anexa III
o Avize pentru monumete istorice acordate de către Ministerul Culturii în
perioada 1991-2017.
o Avize pentru monumete istorice acordate de către Direcţia Judeţeană pentru
Cultură Alba în perioada 2007-2017.



Anexa IV. Legislaţie internaţională şi naţională privind protejarea patrimoniului
cultural.



Anexa V. Lista monumentelor istorice 2015 – Municipiul Alba Iulia.



Anexa VI. Documente oficiale cu privire la acreditarea şi activitatea Colecției
Publice Universitare cu profil general arheologie din cadrul Universității „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia.
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