ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
ORDIN
Nr. 2058 / 5.02.2007
privind instituirea premiilor Ministerului Culturii şi Cultelor
pentru patrimoniul cultural naţional
Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 854/2005, pentru
numirea unui membru al Guvernului României,
În baza prevederilor art. 10 alin.(4) din Hotărârii Guvernului nr. 78/2005,
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi
completările ulterioare, Ministrul Culturii şi Cultelor emite, următorul,
ORDIN:
Art. 1 - La data intrării în vigoare a prezentului Ordin, se instituie Premiile
naţionale anuale ale Ministerului Culturii şi Cultelor pentru patrimoniul cultural
naţional, nominalizate în Anexa 1, care face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2 - Se aprobă Regulamentul pentru acordarea premiilor naţionale anuale
ale Ministerului Culturii şi Cultelor pentru patrimoniul cultural naţional prevăzut în
Anexa 2, care face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 3 - Se aprobă Lista membrilor Comisiei de Jurizare pentru acordarea
premiilor naţionale anuale ale Ministerului Culturii şi Cultelor pentru patrimoniul
cultural naţional, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 4 - Se aprobă Fişa de evaluare a premiilor naţionale pentru patrimoniul
cultural naţional acordate de Ministerul Culturii şi Cultelor, conform Anexei 4, care
face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 5 - La data intrării în vigoare a prezentul Ordin, se revocă Ordinul
Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2042 / 30.01.2006 privind instituirea premiilor
Ministerului Culturii şi Cultelor pentru patrimoniul cultural naţional.
Art. 6 - Direcţia Generală Patrimoniu Cultural Naţional şi Direcţia Buget,
Finanţe, Contabilitate din Ministerul Culturii şi Cultelor, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentului Ordin.

Adrian IORGULESCU
MINISTRUL CULTURII ŞI CULTELOR
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Ordinul Ministrului
Culturii şi Cultelor
Nr. 2058 / 5.02.2007

ANEXA 1
LI S T A
premiilor naţionale anuale ale Ministerului Culturii şi Cultelor,
pentru patrimoniul cultural naţional
1 - MARELE TROFEU
Se acordă de ministrul culturii şi cultelor pentru cel mai bun proiect,
program sau lucrare din domeniul patrimoniului cultural naţional, cu efect
major naţional şi/sau de interes internaţional, precum şi pentru merite
deosebite, unei persoane fizice sau juridice de drept public sau privat care
a adus beneficii excepţionale de imagine culturală a României în lume.
2 - PREMIUL PENTRU MECENAT
Se acordă de ministrul culturii şi cultelor, unei persoane fizice sau juridice
de drept public sau privat, pentru finanţarea din surse proprii sau
extrabugetare, după caz a unui program, proiect sau lucrare în domeniul
protejării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural naţional pentru un
obiectiv, altul decât cel al cărui proprietar sau deţinător este.
3 - PREMIILE PENTRU RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE
Se acordă de secretarul general al Ministerului Culturii şi Cultelor pentru,
următoarele categorii de proiecte, programe sau lucrări:
a) studii, cercetări, investigaţii, expertize sau proiecte avizate care conţin o
abordare conceptuală deosebită a documentaţiei;
b) executarea lucrărilor de conservare, de consolidare / restaurare în
domeniul construcţiilor, arhitecturii sau a componentelor artistice ale
monumentelor istorice.
4 - PREMIILE PENTRU CERCETARE ARHEOLOGICĂ
Se acordă de secretarul general al Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru
rezultatele deosebite ale unei cercetări arheologice, cu efect major în plan
naţional şi/sau de interes internaţional sau pentru comunicarea publică a
unor descoperiri arheologice şi se acordă pentru:
a) cercetare arheologică sistematică;
b) cercetare arheologică preventivă;
c) comunicare publică – publicaţie;
d) acţiuni deosebite de punere în valoare a unei descoperiri sau a unui sit
arheologic.
5 - PREMIILE PENTRU MUZEOLOGIE
Se acordă de secretarul general al Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru
următoarele categorii de proiecte, programe sau lucrări cu efect cultural
educativ sau managerial major în plan naţional şi / sau de interes
internaţional, în domeniile:
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a) muzeologiei şi / sau al cercetării muzeale;
b) conservării şi restaurării patrimoniului cultural naţional mobil;
c) educaţiei muzeale;
d) managementul instituţiei muzeale sau marketing muzeal.
6 - PREMIUL PENTRU ARTE VIZUALE
Se acorda de secretarul general al Ministerului Culturii şi Cultelor pentru o
realizare de excepţie a unui proiect, eveniment sau a unei lucrări, indiferent
de tehnica de realizare, cu efect conceptul şi educativ major, plastic şi
estetic, în plan naţional şi / sau de interes internaţional pentru următoarele
categorii:
a) arte vizuale contemporane;
b) monumente de for public;
7 - PREMIUL PENTRU ARHITECTURĂ ŞI URBANISM
Se acordă de secretarul general al Ministerului Culturii şi Cultelor pentru
calitatea de excepţie a unui proiect de arhitectură sau unei documentaţii
de urbanism / amenajare a teritoriului, pentru următoarele categorii cu
impact în protejarea patrimoniului cultural naţional:
a) obiectiv nou într-o zonă construită protejată sau în zona de protecţie a
unui monument istoric sau în afara acestora;
b) pentru propuneri deosebite în domeniul urbanismului zonelor protejate.
8 - PREMIUL PENTRU PATRIMONIUL IMATERIAL
Se acordă de secretarul general al Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru
calitatea deosebită a unui proiect, program sau lucrări din domeniul
cercetării, conservării şi valorificării patrimoniului cultural imaterial.
9 - PREMIUL PENTRU MANAGEMENT
Se acordă de secretarul general al Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru
rezultatele deosebite în elaborarea, gestionarea şi implementarea unui
proiect cultural din toate categoriile, cum ar fi: expoziţii, ateliere, sesiuni de
comunicări, publicaţii etc.
10 - DIPLOMA DE EXCELENŢĂ
Se acordă maximum 3 diplome de către secretarul general al Ministerului
Culturii şi Cultelor la propunerea compartimentelor de specialitate din
Direcţia Generală Patrimoniu Cultural Naţional unor personalităţi din
domeniul patrimoniului cultural naţional pentru merite deosebite şi
activitate de excepţie în cercetarea, proiectarea sau executarea de lucrări
de conservare, respectiv de punere în valoare a patrimoniului cultural
naţional
11- DIPLOMA DE MERIT
Se acordă de secretarul general al Ministerului Culturii şi Cultelor sau
după caz, de Directorul General al Direcţiei Generale pentru Patrimoniu
Cultural Naţional, la propunerea Compartimentelor de specialitate din
direcţia generală, unei persoane fizice sau juridice de drept public sau
privat pentru merite sau lucrări deosebite în promovarea şi realizarea unui
program de cercetare, proiectare, executare şi punere în valoare a
patrimoniului cultural naţional material, mobil, imobil, imaterial sau după
caz, arte vizuale – arhitectură.
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Ordinul Ministrului
Culturii şi Cultelor
Nr. 2058 / 5.02.2007

ANEXA 2

REGULAMENT
privind propunerea, selectarea şi aprobarea acordării premiilor pentru
patrimoniul cultural naţional de către Ministerul Culturii şi Cultelor
Cap. I. PREVEDERI GENERALE
Art. 1 - Premiile naţionale anuale pentru patrimoniul cultural naţional se
acordă de Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru performanţa deosebită a unei
persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, pentru realizarea unui
proiect, program sau lucrare, cu efect major educativ şi cultural în plan social
sau profesional, de interes naţional sau internaţional, în domeniul patrimoniului
cultural naţional.
Art. 2 - (1) Premiile se acordă în primul trimestru al anului în curs şi numai
pentru programe, proiecte sau lucrări avizate sau realizate şi finalizate în anul
anterior.
(2) Premiile se acordă pe categoriile prevăzute în Anexa 2, şi după
caz, acestora li se pot atribui, la propunerea Comisiilor de jurizare, numele
unor mari personalităţi din domeniul de acordare a premiului.
Art. 3 - Premiile constau în:
a) acordarea marelui trofeu / a diplomei şi a sumei de 5.500 lei, sumă
acordată întregului colectiv elaborator al proiectului, programului sau a
lucrării premiate;
b) acordarea diplomei / premiului pentru patrimoniul cultural naţional şi a
sumei de 3.500 lei, sumă acordată întregului colectiv, elaborator al
proiectului, programului sau a lucrării premiate;
c) acordarea diplomei de excelenţă şi a sumei de 2.500 lei
d) acordarea diplomei de merit
Art. 4 - Dosarele de candidatură pentru premii se înaintează Ministerului
Culturii şi Cultelor, la Cabinetul Secretariatului General de către instituţiile
publice de cultură, indiferent de subordonare, sau direct de către persoanele
fizice sau juridice de drept public sau privat, candidate până la data de 01.03.
a anului în care se acordă premiile.
Art. 5 – Secretarul General al Ministerului Culturii şi Cultelor, transmite
dosarele de candidatură înregistrate la Direcţia Generală Patrimoniu Cultural
Naţional care asigură secretariatul Comisiei de jurizare.
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Cap. II.

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ

Art. 6 - Dosarul de candidatură pentru obţinerea unui premiu al Ministerului
Culturii şi Cultelor pentru patrimoniul cultural naţional cuprinde următoarele
documente:
(1) Adresa de înaintare a dosarului de candidatură care cuprinde numele
persoanei fizice sau juridice de drept public sau privat, coordonatele acesteia,
denumirea programului, proiectului sau a lucrării şi motivaţia
propunerii/solicitării şi specificarea încadrării în categoria corespunzătoare de
premiere solicitată.
(2) Adresa de înaintare prevăzută la alin. (1) cuprinde în anexă
următoarele documente:
a) Pagina de gardă a proiectului, programului sau a lucrării, cuprinzând
coordonatele operatorului cultural sau ale persoanei fizice
coordonatoare, denumirea lucrării, beneficiarul, finanţatorul, colectivul
de elaborare;
b) Trei pagini cuprinzând descrierea sumară a proiectului, programului
sau a lucrării, a gradului de complexitate / dificultate a acestuia;
c) Minimum 15 imagini reprezentative efectuate înainte, în timpul şi la
finalizarea proiectului, programului sau a lucrării cuprinzând şi notiţe
explicative;
d) Autoevaluarea conform criteriilor prevăzute la art. 8 alin. (1) – (5);
e) Documentar privind efectul mediatic, educativ, social sau economic al
lucrării;
f) Cel puţin două recomandări de la personalităţi, experţi, specialişti sau
instituţii de cultură cu atribuţii în domeniu;
(3) - Dosarul se transmite atât pe hârtie cât şi pe suport electronic pe
dischete sau CD, imaginile în format JPG cu rezoluţia de minimum 300 dpi.
Cap. III. SELECŢIA PROIECTELOR PROGRAMELOR
Art. 7 - Selecţia programelor sau proiectelor şi propunerile de premiere se
face pe categorii de premii, conform Anexei 1, de către Comisia de jurizare,
denumită în continuare Comisia, nominalizate distinct, pentru fiecare premiu,
prin Ordin al Ministrului Culturii şi Cultelor.
(1) - Propunerile Comisiei sunt consultative si sunt validate de votul
majorităţii simple, dacă cel puţin două treimi din membrii Comisie, sunt
prezenţi la şedinţă.
(2) - Secretarul General al Ministerului Culturii şi Cultelor, înaintează
ministrului, lista finală privind acordarea premiilor pentru patrimoniu cultural
naţional, în vederea aprobării acesteia, prin Ordin al Ministrului Culturii şi
Cultelor.
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Cap. IV - CRITERII DE SELECŢIE
Art. 8 - În propunerea pentru aprobarea acordării unui premiu pentru
patrimoniul cultural naţional, Comisia va avea în vedere următoarele criterii de
performanţă:
(1) racordarea proiectului la strategia Ministerului Culturii şi Cultelor
privind protejarea patrimoniului cultural naţional;
(2) originalitatea şi caracterul novator al proiectului;
(3) caracterul interdisciplinar al proiectului;
(4) impactul / efectul social şi educaţional al proiectului;
(5) eficienţa economică şi managerială a proiectului;
Art. 9 - (1) - Comisia propune acordarea premiilor Ministerului Culturii şi
Cultelor pentru patrimoniu cultural naţional pentru dosarele depuse care
întrunesc punctajul minim şi care se consemnează în Fişa de evaluare
prevăzută în Anexa 3, care face parte din prezentul Ordin, după cum urmează:
(1) Marele Trofeu
(2) Premiul pentru Mecenat
(3) Premiile pentru Patrimoniu Cultural Naţional

- minimum 9 puncte
- minimum 9 puncte
- minimum 8 puncte

(2) - Din totalitatea propunerilor compartimentelor de specialitate din
Direcţia Generală Patrimoniu Cultural Naţional, Comisia propune acordarea
Diplomelor de excelenţă şi a Diplomelor de merit, propuneri care se
consemnează în procesul verbal al Şedinţei Comisiei.
Cap. V - PREVEDERI FINALE :
Art. 10 - Propunerile de premii aprobate prin Ordin al Ministrului Culturii şi
Cultelor se aduc la cunoştinţă tuturor candidaţilor care au depus dosare de
candidatură şi se publică pe site-ul Ministerului Culturii şi Cultelor.
Art. 11 - Sumele acordate drept premiu, se ridică de la casieria Ministerului
Culturii şi Cultelor de către şeful colectivului nominalizat în Ordinul Ministrului
Culturii şi Cultelor sau de delegatul acestuia, nominalizat prin declaraţie
notarială, în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la data premierii.
Art.12 - Sumele acordate drept premii se gestionează de comun acord de
către membrii colectivelor premiate, Ministerul Culturii şi Cultelor fiind exonerat
de orice răspundere în cazul unui litigiu care ar putea apărea între membrii
colectivelor de elaborare a programelor, proiectelor sau a lucrărilor premiate.
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Ordinul Ministrului
Culturii şi Cultelor
Nr. 2058 / 5.02.2007

ANEXA 3

LISTA
membrilor Comisiei de evaluare a dosarelor de candidatură pentru
acordarea premiilor Ministerului Culturii şi Cultelor pentru
patrimoniul cultural naţional pe anul 2006

Preşedinte
Dr. Virgil Ştefan NIŢULESCU

- Secretar General

Vicepreşedinte
Dr. Mircea ANGELESCU

- Director General, D.G.P.C.N.

Membri
Dan NICOLAE

- Direcţia Monumente Istorice şi Arheologie

Alis VASILE

- Direcţia Muzee, Colecţii şi Garanţii
Guvernamentale

Emilian GAMUREAC

- Direcţia Monumente Istorice şi Arheologie

Irina BALOTESCU

- Compartimentul Patrimoniu Imaterial şi
Aşezăminte Culturale

Monica MORARIU

- Compartimentul Monumente de For Public,
Arhitectură

Secretar ………………….
Elena DUMITRU
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Ordinul Ministrului
Culturii şi Cultelor

Nr. 2058 / 5.02.2007
ANEXA 4
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
Comisia de jurizare pentru acordarea premiilor
Ministerului Culturii şi Cultelor pentru Patrimoniu Cultural Naţional
nominalizată în Anexa 3 a Ordinului Ministrului Culturi şi Cultelor nr. ……………….
FIŞA DE EVALUARE
a dosarului de candidatură pentru acordarea premiului
Ministerului Culturii şi Cultelor pentru Patrimoniu Cultural Naţional
1. - DENUMIRE PROIECT / PROGRAM :
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
2. - ELABORATOR / EXECUTANT
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Şef colectiv / proiect / şantier : ………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Colaboratori / pe specialităţi : .…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………......................
…………………………………………………………………………………………......................
3. - EVALUAREA CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ
Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5

CRITERII
1
Racordarea proiectului la strategia Ministerului Culturii şi Cultelor privind
protejarea patrimoniului cultural naţional
originalitatea şi caracterul novator al proiectului;
caracterul interdisciplinar al proiectului;
impactul / efectul social şi educaţional al proiectului;
eficienţa economică şi managerială a proiectului;
TOTAL PUNCTE

Evaluare
puncte
2

4. - COMISIA DE JURIZARE ÎNTRUNITĂ LA DATA DE …………………………………………
Preşedinte
Dr. Virgil Ştefan NŢULESCU - Secretar General ................................................................
Vicepreşedinte
Dr. Mircea ANGELESCU

- Director General - DGPCN …………………………………

Membrii
Dan NICOLAE
Alis VASILE
Emilian GAMUREAC
Irina BALOTESCU
Monica MORARIU

- Direcţia Monumente Istorice şi Arheologie ………………….
- Direcţia Muzee, Colecţii şi Garanţii Guvernamentale ………
- Direcţia Monumente Istorice şi Arheologie ………………….
- Comp. Patrimoniu Imaterial şi Aşezăminte Culturale ……….
- Comp. Monumente de For Public, Arhitectură ………………

Secretar :
Elena DUMITRU
Data

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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