ANEXA 1
Ministerul culturii şi cultelor
Lista Monumentelor Istorice

Lista monumentelor istorice din România (LMI) a fost actualizată.
Comparativ cu lista anterioară (din 2010) au fost declasate de către Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei
Naţionale a Monumentelor Istorice, 49 de monumente şi au fost clasate 644 de monumente (de arheologie, de
arhitectură, de for public şi monumente memoriale şi funerare).
Monumentele istorice sunt clasate sau declasate la solicitarea proprietarilor, instituţiilor şi organizaţiilor cu
activitate în domeniul patrimoniului prin ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial.
Actuala listă este anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la
Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a
Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015. Ordinul a fost publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016, având un caracter oficial şi legal.
Lista monumentelor istorice este realizată pe judeţe. Din punct de vedere structural, monumentele sunt
grupate pe patru categorii, în funcţie de natura lor:
I. Monumente de arheologie
II. Monumente de arhitectură
III. Monumente de for public
IV. Monumente memoriale şi funerare
Din punct de vedere valoric, lista monumentelor istorice cuprinde următoarele categorii:
• Categoria A - monumente de interes naţional
• Categoria B - monumente de interes local

***

MINISTERUL CULTURII
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis/15.02.2016, având un caracter oficial şi legal.
LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2015
- Judeţul Gorj Nr. crt.
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Comunicat al Ministerului Culturii şi Cultelor (18.04.2008)
Ziua internaţională a monumentelor şi siturilor se celebrează anual, începând cu 1983, în data de 18
aprilie a fiecărui an.
Ministerul Culturii şi Cultelor, ca gestionar al conservării şi protejării patrimoniului cultural imobil
îşi manifestă, şi cu această ocazie, îngrijorarea şi preocuparea privind situaţia actuală a monumentelor
istorice şi a siturilor arheologice.

Supuse unei permanente presiuni, datorită dezvoltării explozive a investiţiilor din ultimii ani,
monumentele istorice şi siturile arheologice au avut şi au în continuare de suferit.
Ministerul Culturii şi Cultelor elaborează cadrul legal şi acordă sprijinul său metodologic pentru
toate acţiunile privind conservarea integrată a patrimoniului imobil. În actualul context al responsabilizării
autorităţilor locale, principalele măsuri care trebuiesc aplicate sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare ca
atribuţii specifice ale autorităţilor locale şi judeţene.
Din păcate, Ministerul culturii şi Cultelor constată că prevederile legale nu sunt aplicate de aceste
autorităţi, atât la nivelul regimului de autorizare a construcţiilor cât şi la acela al controlului teritoriului lor
de competenţă. De cele mai multe ori, Ministerul Culturii şi Cultelor este pus în situaţia de ultim apărător al
monumentelor istorice şi al siturilor arheologice, ceea ce determină adoptarea de măsuri privind
schimbarea cadrului legislativ şi al modului de reglementare al inventarierii, conservării şi restaurării
monumentelor istorice.
Consecvent misiunii sale, conform prevederilor legale, Ministerul Culturii şi Cultelor îşi reafirmă şi
cu această ocazie voinţa de a promova toate acele schimbări ale cadrului legislativ, administrativ şi
organizatoric care vor permite conservarea patrimoniului imobil în cadrul unei politici de dezvoltare
durabilă a României.

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul
prevederilor art. 22 şi art. 26 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor
istorice, republicată, cu modificările ulterioare,
ministrul culturii emite prezentul ordin.
Art. I.
Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor
istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 646 şi 646 bis din 16 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu
anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 bis.
Art. II.
Ministerul Culturii şi serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, precum şi autorităţile
administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul protejării monumentelor istorice conform
legislaţiei în vigoare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul culturii,
Vlad Tudor Alexandrescu

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 bis.
Art. II.
EXTRAS din lista GORJ

Lista este anexa la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015

ANEXA 1 - COMPLETĂRI
1. Contactat telefonic juristul AST - Asociației „Semănătorul Tismana”, dl Florin Vădeianu, membru cotizant
AST, ne-a spus că regretă că nu poate participa le ședința CL de joia viitoare, având deja angajate consultări juridice
întreaga săptămână dar ne asigură de următoarele, fiind în cunoștință de cauză și întâmpinând multe cazuri în
speță:
a) Odată apărut Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015 având anexă listele LMI în Monitorul Oficial al
României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016, MO care are un caracter oficial şi legal orice drept de
proprietate individuală avut anterior în aria sitului arheolgic se pierde;
b) Proprietar de drept este, începând cu data de 15.02.2016, Primăria orașului Tismana pe teritoriul căreia
se află acest site de importanță națională;
c) Orice litigiu asupra proprietăților individuale din situl arheologic se pierde, tribunalele deja nu mai înscriu
în procese pe rol astfel de cauze;
d) Proprietarul individual care deține acte de proprietate vechi și în bună regulă, nu cele eliberate după
1989, pe baza unor martori, li se poate da la schimb un teren sau pot fi despăgubiți.

A asistat la multe procese și legea nu permite retrocedări în siturile arheologice.
2. COMENTARIU PREȘEDINTELE AST, dl Tomoniu Nicolae, fost director al Școlii generale Topești în anii
1981-1988.
Terenul agricol școlar din punctul „Cetățuiu” a fost stabilit încă din 28 aprilie 1908 conform Procesului Verbal
din Anexa 5 și schița lotului școlar din Anexa 6 unde se vede că lotul școlar aflat la 1995 m.l. de prima școală
primară din centrul comunei Topești, (ulterior vchiul magazin sătesc) se învecina cu proprietatea statului „Tismana,
trupul Topești” și cu „Însurăței 1879”, cu râul Pârgavu spre vest și Movila Ciureșu din Cetățui.
Această stare de fapt s-a perpetuat până spre anii 1970 când lotul școlar a rămas abandonat înființându-se
atelierele școlare. Băieții tâmplărie, fetele cusături, clasele mici împletituri din foi de porumb pentru ștergătoare. S-a
renunțat la practica agricolă datorită drumului total impracticabil pentru elevi, el fiind folosit pentru scoaterea vacilor
la izlaz. De această stare de lucruri s-au folosit crescătorii de animale, unii împrejmuind lotul școlar pentru a-și ține
acolo animalele.
In Anexa 2 se arată o propunere AST de amplasare a muzeului pe vechiul lot școlar.
În Anexa 3 s-a suprapus o imagine extrasă din PUG-2015 peste parcela 311 unde sunt însemnate trupurile
de pădure și proprietarii care încă mai rămân cu trupul de pădure dinafara sitului arheologic.
Anexele 4a și 4b prezintă copii după schițele DGAPT
Anexa 7 prezintă limitele sitului arheologic și numele proiectanților PUG
Urmează un album de imagini pentru proiectantul și arhitectul AST în caz că vor să amplaseze muzeul nu pe
vechiul lot școlar ci pe lotul „Însurăței 1879”, partea din situl arheologic. (Imaginea „La Cetate – Însurăței”
Alte imagini sunt ale vechiului lot școlar pentru a se vedea terenul pe care se va construi muzeul.
Întocmit, 22 oct. 2016, ca anexă la adresa AST, Nr. 19/22 oct. 2016

Asociaţia „Semănătorul Tismana”
Preşedinte,
Nicolae N. Tomoniu

Manager proiect,
Gheorghe-Antonio Tomoniu

