Cimitirele Bucureştiului depăşesc cadrul unei simple administraţii de interes
public local, ele ne transpun în inima misterului, constituind o punte spre realitatea
însăşi şi un loc al întoarcerii în timp sau puntea divină între Cer şi Pământ. Inventar al
celor dispăruţi, cimitirele conţin deopotrivă datele cronologice ale începutului şi
sfârşitului lor, lăsând viitorului imaginea trecutului, a societatii, asa cum a fost , la un
moment dat, reprezentand însăşi istoria României moderne şi contemporane. În
“Grădina cu suflete a baronului Bellu”, aşa cum a fost intitulat cimitirul în reportajul
difuzat de TVR Cultural, arhitectura unică a monumentelor funerare, ne vorbeşte, într-un
limbaj specific, despre bogăţia spirituală a oamenilor din timpuri apuse şi reprezintă o
certă valoare culturală ce rămâne inegalabilă, deoarece ea nu rivalizează cu niciun alt
aşezământ de acest fel din Bucureşti. Pantheon naţional de o inestimabilă valoare,
Cimitirul Bellu are cu ce se mândri acum, după mai bine de un secol şi jumătate de la
înfiinţare: face parte începând din 2010 din Asociaţia Cimitirelor Semnificative din
Europa( ASCE).
Prin aderarea la ASCE, în calitate de membru cu drept de vot, conducerea ACCU
a urmărit promovarea Cimitirului Bellu ca punct de reper semnificativ, pe harta
obiectivelor cultural – turistice europene, alături de alte 83 de asemenea aşezăminte,
răspândite din Spania, până în Cehia şi Polonia, din Suedia, până în Italia. Printre
valorile pe care ASCE şi le asumă, prin statutul său, se numără conştientizarea
cetăţenilor europeni cu privire la valorile culturale şi istorice pe care cimitirele
reprezentative le adăpostesc şi protejarea acestor valori împotriva oricărui tip de
agresiune.
Asociaţia Cimitirelor Semnificative din Europa(ASCE) a fost fondată în Bologna
în anul 2001 de un număr de 9 oraşe: Bergen, Bologna, Copenhaga, Genoa, Cologne,
Ljubliana, Stockholm, Turin, Barcelona. În prezent asociaţia numără 118 membrii din 98
de oraşe din 22 de ţări: Austria, Belgia, Croaţia, Danemarca, Estonia, Franţa,
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Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Norvegia, Ungaria, Portugalia, Rusia,
Serbia-Muntenegru, Slovenia, Spania, Elveţia, Marea Britanie, Suedia.
Obiectivele asociaţiei sunt următoarele: de a promova cimitirele europene ca o
parte fundamentală a patrimoniului uman; cooperarea la protecţia şi restaurarea
monumentelor, continuând procesul de conştientizare în rândul cetăţenilor europeni şi a
instituţiilor europene cu privire la importanţa cimitirelor semnificative; permite
membrilor săi de a împărtăşi experienţe şi bune practice; permite membrilor săi să
lucreze împreună la proiecte comune; stimulează interesul şi recunoaşterea între
universităţi; promovează structura juridică necesară pentru gestionarea mai bună a
cimitirelor şi utilizarea inovaţiilor tehnologice; captarea interesului mass-media.
Putem afirma categoric că nu cunoaştem alt cimitir în ţările europene care să
concentreze singur mormintele atâtor personalităţi, Bellu reprezentând fericit istoria
României din ultimele veacuri, prin cei care au creat-o.
Totodată, este un adevărat muzeu de artă cuprinzând o imensă colecţie de
sculpturi de autori români şi străini, iar capitolul arhitecturii funerare trebuie scris mai
ales pe temeiul monumentelor funerare din Cimitirul Bellu. Sunt monumente
arhitectonice însemnate şi prin latura subiectivă de program, care evoluând s-au
desprins de stilul bisericesc creând o adevărată încântare privirii şi mentalului.
La Adunarea Generală Anuală a ASCE din perioada 16-18 septembrie 2010
Municipalitatea Capitalei a fost reprezentată de directorul ACCU dl.Bogdan Peter
Tănase şi de dl.consilier general Ioan I. Gâf-Deac.
La conferinţă au participat circa 130 de persoane, toate cu responsabilităţi în
domeniu, respectiv consilieri locali (Spania, România, Italia), Primarul oraşului
Cagliari, directori generali ai unor structuri similare ACCU, manageri generali ai
companiilor publice unde municipalităţi europene au acţionariat majoritar, specialişti de
prestigiu europeni, precum şi reprezentanţi ai Comisiei Europene.
În prima zi a conferinţei, delegaţiei noastre i s-a înmânat documentul oficial care
atestă calitatea de membru cu drepturi depline în ASCE. De menţionat că pe lista de
aşteptare, pentru intrarea în asociaţie, se află oraşe ca Istanbul şi Dublin.
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Marea reuşită a Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane este
includerea cimitirului Bellu în Ruta Europeană a Cimitirelor Semnificative, o rută
culturală care generează anual la nivelul Uniunii Europene cca cinci milioane de
vizitatori. Acest program, parte integrantă a “Rutelor Cultural Europene”, strategie a
Consiliului Europei vizând dezvoltarea turismului, îşi propune să promoveze cimitirele
reperezentative ca parte fundamentală a moştenirii umanităţii, să contribuie la întărirea
cooperării, în vederea protejării şi restaurării acestei moşteniri şi, mai ales, să
promoveze turismul cultural, oferind noi destinaţii. Direcţiile de acţiune evidenţiate, pot
determina, prin intermediul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, o apropiere
de conceptul european al acestui serviciu public, o dezvoltare durabilă şi profitabilă, cu
servicii de calitate pentru cetăţeni şi cu beneficii financiare pentru Municipiu.
În acest context, delegaţia noastră a lansat invitaţia conducerii ASCE de a veni în
România în luna mai a anului viitor pentru a definitiva toate aspectele privind logistica
introducerii Municipiului Bucureşti în ruta culturală menţionată, invitaţie acceptată de
membrii forurilor de conducere ai ASCE, precum şi de reprezentanţii Comisiei
Europene, care vor participa în calitate de invitaţi la reuniunea din luna mai a anului
viitor de la Bucureşti.
“Ruta Culturală a Cimitirelor Europene poate fi un prim pas pentru dezvoltarea
turismului cultural european, în Bucureşti. Oraşul nostru dispune de un patrimoniu
cultural, artistic şi istoric excepţional, care, însă, nu a fost pus în valoare , până acum.
Sperăm să schimbăm în bine situaţia, pornind de la aceast muzeu de artă în aer liber
care este Grădina cu suflete a baronului Bellu”, a spus Bogdan Peter Tănase, directorul
ACCU.
Reprezentanţii noştrii au reuşit prin prestaţia proprie, calitatea materialelor
susţinute în plen, precum şi a mapelor oferite tuturor participanţilor, să creeze o imagine
excelentă administraţiei cimitirului Bellu ca obiectiv pe harta europeană turistică de
profil, dar mai ales Municipiului Bucureşti în ansamblu.
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