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Rezumat 

În cadrul acestei teme sunt prezentaţi principalii actori din domeniul diplomaţiei culturale 

prin patrimoniul istoric. În primul rând sunt menţionate instituţiile guvernamentale, respectiv 

ministerele de externe şi ale culturii. Acestea au fie centre fie institute culturale sau în cel mai rău 

caz un angajat ori un serviciu cultural în cadrul fiecărei ambasade. 

La nivel european există Directoratul General pentru Educaţie si Cultură care coordonează 

eforturile statelor membre ale UE în domeniul culturii, iar la nivel global UNESCO, este 

considerată agenţia intelectuală a Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

În acelaşi timp funcţionează organizaţii neguvernamentale sau private, adeseori 

transnaţionale, respectiv reţele interguvernamentale şi neguvernamentale, care promovează 

activităţi de diplomatie culturală prin patrimoniul istoric. 

  



 
 

 

1. Instituţii guvernamentale  

Ministerele de externe în ţările membre ale Uniunii 

Fiecare guvern din Uniunea Europeană şi din întreaga lume are în componenţă un Minister de 

Externe. Acest minister este considerat între primele 3 ca importanţă, alături de Ministerul Forţelor Armate 

şi Ministerul Afacerilor Interne, ceea ce arată importanţa cu totul special pe care fiecare stat o acordă 

diplomaţiei. 

În Uniunea Europeană, Ministerele de Externe au o situaţie specială. Fără să fie vorba de 

subordonare a lor Comisarului European de Afaceri Externe, totuşi, prin tratatul Uniunii Europene, ţările 

membre au renunţat la o serie de de drepturi şi o parte a suveranităţii naţionale în beneficiul construcţiei 

Uniunii Europene, a politicii sale externe comune. 

Marile decizii în situaţii de criză se iau de Consiliul Ministrilor Afacerilor Externe din statele 

membre ale Uniunii Europene prin consens si în unanimitate. Pe de o parte acest mecanism asigură fiecare 

ministru de externe dintr-o ţară membră că are putere de decizie, pe de altă parte negocierile îndelungate 

pentru ajungerea la unanimitate pot afecta actiunile de politică externă a UE (a se vedea întârzierile faţă de 

Statele unite ale Americii în luarea unor decizii de sancţiune împotriva Rusiei, în contextul crizei din 

ucraina). 

În cadrul Ministerelor de Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene există secţii de 

diplomaţie publică sau chiar culturală. În ambasadele acestor state există, de obicei un ataşat cultural, care 

coordonează sau susţine activităţile de diplomaţie culturală ale statului respectiv în alt stat din interiroul sau 

din afara Uniunii Europene. 

În perioada interbelică au început să apară pe lângă ambasadele unor importante state europene o 

serie de centre culturale ale acestora în alte state. Acestea aveau misiunea de a susţine cercetarea 

patrimoniului cultural din unele ţări precum Grecia, Turcia ori Italia, dar şi de a populariza valorile culturale 

în aceste ţări gazdă. Cele mai numeroase institute şi centre culturale sunt cele ale Marii britanii .- British 

Council, respectiv ale Germaniei – Geothe Institut şi Franţei – Centrele culturale franceze. 

În perioada interbelică, statul român a pus bazele unor centre culturale româneşti în Italia 

(Accademia di Romania din Roma, Institutul de la Veneţia). 

 



 
 

Ministerul Culturii este o instituţie care nu lipseşte in niciun guvern al vreunui stat. În acelaşi 

timp, în puţine cazuri acest minister are vizibilitatea şi finanţarea necesare pentru gestionarea patrimoniului 

cultural al unei ţări. Unele ministere ale culturii se ocupă şi de alte aspect precum cercetare, tineret şi sport. 

 

2. Instituţii interguvernamentale  

Structurile interguvernamentale ale Uniunii Europene 

În cadrul Comisiei Europene există Directoratul General pentru Educatie si Cultură. Aceasta este 

instituţia executivă responsabilă cu politicile în educaţie, cultură, tineret, limbi şi sport. Directoratul susţine 

o serie de programe şi proiecte prin Europa Creativă şi Erasmus. Pe lângă directorul DGEAC există şi un 

raportor al parlamentului european pentru aceste domenii.1   

Rolul comisarului european este să se adreseze problemelor comune, cum ar fi limitele mobilităţii 

profesioniştilor, barierele de finanţare şi deficitele de competenţe.  

În Agenta Europeană pentru Cultură, pentru perioada 2010-2014 au fost stabilite şase priorităţi. 

Acestea sunt: promovarea diversităţii culturale, dialogului intercultural şi inclusiunii; promovare şi 

susţinerea industriilor creative culturale; creşterea competenţelor şi mobilităţii; promovarea şi protejarea 

patrimoniului cultural şi mobilităţii colecţiilor; promovarea culturii în relaţiile externe; dezvoltarea 

statisticilor correlate şi unei baze de evidenţă pentru sectorul cultural. 

Implementarea cu succes a programelor Cultura 2000 şi Media va fi continuată prin lansarea 

programului Europa Creativă, pentru perioada 2014-2020. În plus faţă de perioada anterioară se vor urmări 

un feedeback prin rapoarte, studii şi colectări de date pentru a se primi informaţii relevante pentru sectorul 

cultural şi economia culturală. În acelaşi timp, faţă de trecutul exerciţiu bugetar al UE se va pune un accent 

pe politicile de identificare a oportunităţilor de cooperare culturală înternaţională, pentru implementarea 

obiectivelor stabilite prin Agenda pentru Cultură.2 Se urmăreşte ca până în anul 2020 sectorul cultural să 

cunoască o dezvoltare impetuoasă aşa cum s-a stabilit prin Planul pentru Cultură.3 

Agenda pentru Cultură conţine trei nobiective strategice: promovarea diversităţii culturale şi 

dialogului intercultural; promovarea culturii ca un catalizator pentru creativitate în cadrul programului de 

                                                        
1 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm  

2 http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/index_en.htm  
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:42010Y1202%2801%29  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:42010Y1202%2801%29


 
 
la Lisabona pentru creştere, angajabilitate, inovare şi competitivitate; promovarea culturii ca un element 

vital în relaţiile internaţionale ale Uniunii Europene.4  

Cu privire la ultimul aspect, deosebit de important pentru creşterea capacităţii diplomaţiei culturale 

a UE în atingerea obiectivelor de politică externă, obiectivele specifice sunt următoarele: creşterea rolului 

culturii în relaţiile externe ale Uniunii Europene şi politica sa de dezvoltare; promovarea Convenţiilor 

UNESCO pentru protejarea şi promovarea diversităţii expresiilor culturale;  încurajarea dialogului 

intercultural şi interacţiunii între societăţile civile din statele membre ale Uniunii Europene şi alte ţări 

nemembre; încurajarea cooperării între instituţiile culturale ale statelor membre ale UE, inclusiv institutele 

culturale, în tări nemembre cu partenerii din aceste ţări.5 

 

Structurile interguvernamentale globale 

UNESCO este agenţia intelectuală a Naţiunilor Unite creată pentru a identifica şi utiliza căile 

eduacaţiei şi culturii pentru a crea şi consolida punţi de comunicare între naţiunile afecate de două războaie 

mondiale devastatoare în mai puţin de o generaţei. Organizaţia îşi propune să construiască o reţea între 

naţiuni, care să facă posibilă solidaritatea prin mobilizarea educaţiei ca un drept fundamental şi o 

precondiţie a dezvoltării umane, respective construirea unui dialog intercultural prin protejarea 

patrimoniului cultural şi susţinerea diversităţii culturale.6 În contextual actual al globalizării, dialogul 

intercultural este esenţial pentru a putea trăi împreună în pace şi a ne înţelege diversitatea. 

Plusând la definiţa acestei importante organizaţii internaţionale, am putea spune că UNESCO este 

partea de diplomaţie soft a Organizaţiei Naţiunilor Unite prin educaţie şi cultură. 

Pentru a atrage atenţia asupra patrimoniului cultural şi natural comun, UNESCO a iniţiat Lista 

patrimoniului mondial. Aceasta cuprinde un număr de 1007 monumente, dintre care 779 sunt cultural, restul 

fiind naturale. Pe teritoriul României sunt 6 monumente istorice şi unul natural (Delta Dunării) pe această 

listă.7 

UNESCO este organizaţia care a impus o serie de convenţii internaţionale privind protejarea 

patrimoniului cultural tangibil şi intangibil. În aceste convenţii au fost definiţi termenii cheie în domeniul 

                                                        
4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007G1129%2801%29  
5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007G1129%2801%29  
6 http://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco  
7 http://whc.unesco.org/en/list/  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007G1129%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007G1129%2801%29
http://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco
http://whc.unesco.org/en/list/


 
 
patrimoniului cultural, recomandările către ţările semnatare pentru protejarea şi valorificarea acestor 

monumente istorice.  

Sub egida UNESCO se elaborează raporte de monitorizare şi studii care propun soluţii la 

monumentele istroice aflate în pericol. În acelaşi timp sunt elaborate cu privire la patrimoniul mondial şi 

dezvolatrea durabilă, turismul cultural, educaţia şi voluntariatul etc. De asemenea, UNESCO pune la 

dispoziţie în sistem deschis fără taxă broşuri şi studii în domeniul patrimoniului cultural şi valorizării sale. 

Nu în ultimul rând, organizaţia acţionează împreună cu parteneri publici şi privaţi, guvernamentali şi mai 

ales neguvernamentali pentru păstrarea şi valorificarea acestui patrimoniu.8 

 

3.Organizaţii private 

Centrul Internaţional pentru Studiul şi Consevarii şi Restaurării Patrimoniului Cultural - 

ICROM este o organizaţie interguvernamentală înfiinţată sub egida UNESCO în anul 1966 pentru 

conservarea patrimoniului cultural care îşi propune să îmbunătăşească calitatea conservării, practicii, a 

vizibilităţii şi importanţei conservării patrimoniului cultural. Organizaţia are drept arii de interes activităţile 

de training, informare, cercetare, cooperare si advocacy. Această organizaţie dispune de o bibliotecă 

relevantă pentru domeniul conservării şi restaurării patrimoniului cultural cu cele peste 89 999 de titluri de 

carte, rapoarte şi reviste de specialitate în peste 40 de limbi.9 

Consiliul Internaţional al Muzeelor – ICOM este una dintre cele mai relevante organizaţii 

profesionale internaţionale în domeniul protejării, cercetării şi valorificării patrimoniului cultural. Această 

organizaţie a fost creată în anul 1946 de specialiştii din muzee, fiind considerată o organizaţie de interes 

public internaţional, având un statut consultative pe lângă Consiliul economic şi Social al Naţiunilor Unite. 

În present ea numără peste 32000 de membri individuali şi muzee din 136 de ţări ale lumii, unde există 117 

comitete naţionale ICOM. Organizaţia este condusă de un preşedinte, un director general şi un consiliu 

executiv. Un rol important în funcţionarea sa îl au Adunarea generală şi Comitetul de avizare. Secretariatul 

se află la Paris, în Casa UNESCO.10 

                                                        
8 http://whc.unesco.org/en/news/1186  
9 http://www.iccrom.org/about/what-is-iccrom/  
10 http://icom.museum/the-organisation/icom-in-brief/  

http://whc.unesco.org/en/news/1186
http://www.iccrom.org/about/what-is-iccrom/
http://icom.museum/the-organisation/icom-in-brief/


 
 

Planul strategic al ICOM pentru perioada 2011-2013 prevedea cresterea valorii membershipului si 

transparentei membrilor ICOM; dezvoltarea muzeelor şi expertizei de patrimoniu; întărirea rolului de leader 

al ICOM la nivel global în domeniul patrimoniului cultural.11 

ICOM a stabilit şi recomandă membrilor săi, instituţii şi persoane fizice, standarde profesionale 

înalte şi oferă ghiduri de bune practice. Între programele sale menţionăm lupta împotriva traficului illicit 

cu obiecte de patrimoniu cultural, medierea în patrimoniul cultural şi artistic, turismul cultural etc. Dintre 

activităţile sale remarcăm conferinţele generale, Ziua Internaţională a Muzeelor, Expoziţii mondiale, 

precum şi activităţile în centrul propriu de training. 

Consiliul International al Monumentelor si Siturilor - ICOMOS este o organizaţie 

internaţională care se ocupă cu conservarea şi protejarea siturilor istorice şi culturale, promovând aplicaţii 

ale teoriei, metodologiei şi tehnicilor în acest scop. Singura organizaţie neguvernamentală reprezentativă la 

nivel global are la baza sa respectarea principiilor Chartei privind conservarea si restaurarea Monumentelor 

şi siturilor (Veneţia, 1964).  

ICOMOS este o organizatie cu peste 11 000 de membri individuali, 95 de comite nationale şi 27 

de comitete ştiinţifice internaţionale. Experţii acestei organizaţii sunt din domenii diverse: arhitectură, 

istorie, arheologie, istoria artei, geografie, antropologie, inginerie şi planificare urbană.12 

Organizaţia se ocupă de diseminarea cunoştinţelor în domeniul siturilor de patrimoniu istoric şi 

cultural, se implică în elaborarea şi implementarea convenţiilor internaţionale, observă şi se implică în 

cazulrile de risc privind patrimoniulo imobil, în educatie, training şi proiecte, şi de asemenea în stabilirea 

standardelor profesionale în domeniul patrimoniului cultural.13 

Alianţa Europeană a Patrimoniului 3.3. este o organizaţie privată informal, care are la bază o 

platformă compusă din 30 de organizaţii europene şi internaţionale în domeniul patrimoniului cultural, cu 

activităţi principale pe cele de advocacy şi lobby.14 

Federaţia Internaţională a Arhitectilor Peisajisti este o organizaţie privată ce desfăşoară 

activităţi de lobby si advocacy în sprijinul patrimoniului peisajistic architectural din Europa, diseminând 

iniţiativele europene în domeniul educaţiei si cercetării.15 

                                                        
11 http://icom.museum/the-vision/strategic-plan/  
12 http://www.icomos.org/index.php/en/about-icomos/mission-and-vision/mission-and-vision  
13 http://www.icomos.org/en/what-we-do  
14 http://www.europeanheritagealliance.eu  
15 http://europe.iflaonline.org  

http://icom.museum/the-vision/strategic-plan/
http://www.icomos.org/index.php/en/about-icomos/mission-and-vision/mission-and-vision
http://www.icomos.org/en/what-we-do
http://www.europeanheritagealliance.eu/
http://europe.iflaonline.org/


 
 

Asociatia Comitetelor Nationale ale Scutului Albastru este echivalentul Crucii Rosii în 

protejarea monumentelor istorice în timp de conflict. Ea promovează ridicarea capacităţii de pregătire şi 

interventie la nivel national si international, dispune de un website cu informatii, arhive si bune practici in 

salvarea monumentelor istorice.16 

Reţeaua Europeană a tursimului Cultural este o organizaţie privată a turismului si industriilor 

culturale din Europa care facilitează cercetarea, proiectele transnationale şi oferă răspunsuri la consultările 

Comisie Europene.17  

Actiunea Europeană Cultura este o organizaţie privată care se ocupă cu advocacy şi lobby pentru 

promovarea culturii şi artelor. Ea cuprinde peste 100 de organizaţii din domeniu.18 

Europa nostra, organizaţie de drept privat, este Vocea patrimoniului in Euroopa aşa cum se 

autodeclară. Organizaţia cuprinde peste 400 de asociaţii şi organizaţii ce activează în domeniul 

patrimoniului cultural. Ea întreprinde acţiuni de salvare a patrimoniului cultural european şi oferă premiile 

Europa Nostra pentru patrimoniul cultural.19 

 

Organizaţii neguvernamentale 

Reţeaua  Europeană a Administratiilor Centrelor  de perfectionare culturală este o 

organizaţie neguvernamentală a instituţiilor de învăţământ secundar şi organizaţiilor care au afaceri în 

domeniul managementului si educatiei de patrimoniu. Reteaua are peste 100 de membri si este asociată 

UNESCO si Consiliului Europei.20 

Organizaţia Oraşelor cu Patrimoniu Cultural Mondial este o organizatie neguvernamentală 

care contribuie la implementarea conventiilor privind protejarea patrimoniului cultural si natural mondial si 

a Chartei de protejarea a Oraselor Istorice. Organizatia încurajează cooperarea la nivel regional si 

international schimbul de informatii si bune practici, asigură legăturile între cercetare si nevoile 

managemnetului local al monumentelor istorice si sensibilizează populatia fată de valorile de patrimoniu 

cultural si protejarea lor.21  

                                                        
16 http://www.ancbs.org  
17 http://www.ectn.eu.com  
18 http://www.cultureactioneurope.org  
19 http://www.europanostra.org  
20 http://www.encatc.org  
21 http://www.ovpm.org  

http://www.ancbs.org/
http://www.ectn.eu.com/
http://www.cultureactioneurope.org/
http://www.europanostra.org/
http://www.encatc.org/
http://www.ovpm.org/


 
 

Fundaţia Culturală Europeană este o organizatie neguvernamentală care oferă granturi, premii, 

initiază actiuni de advocacy, oferă servicii de training si o platforma online.22 

Forumul European al Asociatiilor de Patrimoniu este o organizatie negurvernamentală care are 

drept obiectiv cresterea interesului publicului din Europa pentru patrimoniul arheologic în particular.23 

Reteaua Internatională pentru Cladirile Traditionale, Arhitectura si Urbanism – INTBAU 

este o organizatie neguvernamental[ mondial[ care sustine clădirile traditionale, mentinerea caracterului 

local si conditii mai bune de locuit.24 

Fondul Mondial al Monumentelor – Europa este o organizatie neguvernamentala care se ocupă 

cu advocacy, educatie si training, respectiv reconstructia monumentelor istorice după dezastre naturale.25 

 

3. Reţele interguvernamentale şi neguvernamentale 

Herein – Reţeaua patrimoniului european este o reţea interguvernamentală care are ca scop 

promovarea bunelor practice şi adaptarea politicilor publice, contribuind la îmbunătăţirea metodelor de 

guvernare. Reţeaua discupne de o bază de date a politicilor la nivel european, precum şi un tezaur de 

termeni în domeniul patrimoniului cultural. 

Reţeaua europeană a centrelor Culturale – ENCC este o organizaţie publică ce urmăreşte 

dezvoltarea şi impulsionarea dezbaterilor despre identitatea şi diversitatea culturală, dialogul intercultural 

şi schimbul de bune practice între centrele culturale europene. Iniţiativa se adresează în mod deosebit 

statelor mebre ale UE din partea estică.26 

 

 

4. Consideraţii privind rolul intituţiilor şi organizaţiilor în domeniul diplomaţiei culturale 

  Diplomaţia culturală prin patrimoniul istoric este un mecanism în care rotiţele sunt puse în miscare 

de instituţii guvernamentale şi interguvernamentale, organizaţii private şi neguvernamentale, reţele private 

şi neguvernamentale, tot atâtea variabile de luat în considerare în cadrul unei activitţi în acest domeniu. 

Deşi mecansimul poate părea complicat, el este definit prin scopurile şi obiectivele sale, care utilizează 

                                                        
22 http://www.culturalfoundation.eu  
23 http://www.heritageforum.org/Heritage_  
24 http://www.intbau.org 
25 http://www.wmf.org/  
26 http://www.encc.eu  

http://www.culturalfoundation.eu/
http://www.heritageforum.org/Heritage_
http://www.intbau.org/
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http://www.encc.eu/


 
 
patrimoniul istoric pentru a introduce teme pe agenda publică, în numele interesului public. De fapt 

principala problemă este identificarea geografică, socială şi culturală a publicului ţintă căreia se adresează 

o anumită astfel de actiune.  

   Institutii guvernamentale implicate în diplomaţia culturală prin patrimoniul istoric sunt de regulă 

ministerele de externe şi cele ale culturii. Aceste instituţii au în interiorul său structuri şi funcţionari 

implicaţi în diplomaţia publică prin patrimoniul istoric. Toate statele consideră afirmarea identităţii lor 

istorice ca un capitol prioritat al politicii lor externe, dreptul nistoric legitimând în majoritatea cazurilor 

suveranitatea asupra teritoriului naţional, inalienabil. 

   Institutii interguvernamentale se găsesc la nivelul Uniunii Europene prin formarea unor structuri 

conduse de Comisarii Europeni pentru Afaceri Europene sau pentru Cultură. Aceştia coordonează politicile 

la nivelul Uniunii Europene, pe baza bugetului multianual al uniunii, dar în acelaşi timp corelează şi 

legislaţia statelor membre cu cea europeană şi obiectivele strategice comune ale Uniunii Europene în 

domeniile afacerilor externe si culturii. 

   La nivel global, Organizatia Naţiunilor Unite joacă rolul de institutie interguvernamentală care 

urmăreste mentinerea păcii şi rezolvarea pasnică a conflicetelor armate, pe baza prevederilor Chartei ONU 

la care au aderat aproapte toate statele existente. 

   UNESCO este organizatia interguvernamentală sau agentia intelectuală a ONU care urmăreşte 

obţinere de maximum de rezultate în dialogul paşnic dintre culturi şi civilizaţii prin identifcarea valorilor 

comune ale educatiei si patrimoniului cultural, inclsuiv cel istoric. 

   Organizatiile private se implică şi ele în comunicarea si lobby pentru patrimoniul istoric în opinia 

publică. Unele dintre acestea grupează în mare parte specialisti în domeniul patrimoniului cultural, altele 

se aî’ocupă în mod sistematic de advocacy si lobby, fără a insista bpe partea profesională. 

   Organizatiile neguvernamentale reprezintă societatea civilă, căreia i se şi sdresează. În mod 

tradiţional ele militează pentru protejarea şi slavarea patrimoniului cultural şi istoric în pericol prin 

campanii media, manifestaţii si demonstraţii. 

   În utlimii ani a apărut o nouă formă de organizare. Cu ajutorul mediului online, au apărut reţele 

guvernamentale şi neguvernamentale care desfăşoară activităţi de diplomaţie culturală prin patrimoniul 

istoric. 

   În perioada în care globalizarea este un fapt din ce în ce mai evident în viaţa cotidiană, diplomaţia 

culturală trebuie redefinită în termenii intereselor naţionale, internationale si transnaţionale. 



 
 
   Vom numi aceste instituţii şi organizaţii implicate, conştient sau nu în diplomaţia culturala prin 

patrimoniul istoric, actori pentru a le da o conotaţie comună cu acea latură a activă care influeinţează opinia 

publică şi politicile statelor ori la nivel regional şi mondial. 
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