MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
ORDIN
Nr.

2066

din 09.02.2007

Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 854/2005 pentru numirea
unui membru al Guvernului,
În baza prevederilor art. 12 lit. a) şi i) şi ale art. 16 lit. m) din Ordonanţa
Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor
situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată,
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) ale Hotărârii Guvernului nr. 78/2005
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi
completările ulterioare
Ministrul Culturii şi Cultelor emite prezentul
ORDIN

Art. 1. Se aprobă Metodologia şi Criteriile de finanţare pentru şantierele arheologice
finanţate din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor cuprinse în anexa, parte
integrantă a prezentului ordin.
Art. 2. Direcţia Generală Patrimoniul Cultural Naţional va aduce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

ADRIAN IORGULESCU,
MINISTRUL CULTURII ŞI CULTELOR
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ANEXA
Criteriile de finanţare pentru şantierele arheologice finanţate din bugetul
Ministerului Culturii şi Cultelor
A. Statutul de monument istoric

1.

Monument în Lista Patrimoniului Mondial sau pe lista de aşteptare
pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial

2. Sit de interes naţional

15 p.
10 p.

3. Monument istoric - categoria A

8 p.

4. Monument istoric - categoria B

5 p.

5. existenţa unui proiect de restaurare avizat de MCC

5 p.

6.

existenţa unui şantier de restaurare în curs în anul precedent celui
pentru care se solicită finanţarea, altul decât cel menţionat la A5

10 p.

B. Potenţial turistic

1. apropiere de o şosea europeană (până la 10 km)

6 p.

2. apropierea de o şosea naţională (până la 5 km)

4 p.

3. apropierea de un drum judeţean (până la 2 km)

2 p.

4. număr de vizitatori în anul precedent, justificat prin bilete vândute

8 p.

5. manifestări culturale organizate în legătură cu situl

8 p.

6.

existenţa unui muzeu de sit dedicat exclusiv patrimoniului din situl
arheologic respectiv

6 p.

7 existenţa unei baze arheologice

4 p.

8 acces din port maritim sau fluvial până la 10 km

4 p.

C. Gradul de valorificare al patrimoniului arheologic

1.

Valorificarea rezultatelor cercetării prin publicaţii
monografice în străinătate

8 p/monografie

2.

Valorificarea rezultatelor cercetării prin publicaţii
monografice în România

6 p/monografie

3.

Valorificarea muzeală a rezultatelor cercetării prin expoziţii
interne şi internaţionale

8 p.
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Valorificarea prin publicaţii periodice româneşti în ultimii 3
ani

3 p.

5. Valorificarea prin publicaţii periodice străine în ultimii 3 ani

3 p.

6. Existenţa unor programe interdisciplinare în anul precedent

3 p/program

7. Lucrări de conservare primară

10 p.

4.

5p/site internet
8. Acţiuni de popularizare şi publicitate pentru sit

3p/ghid, pliant
1p/alte
prezenţe

D. Statutul juridic al sitului arheologic

1. Proprietate publică a terenului

10 p.

2. Existenţa unui PUG avizat de Ministerul Culturii şi Cultelor

8 p.

3. Existenţa unei ridicări topografice (ST70)

8 p.

4. Existenţa unui studiu de fezabilitate

8 p.

5. Existenţa unui plan managerial

6 p.

E. Cofinanţarea proiectelor de cercetare arheologică

1. Participarea sitului la programe internaţionale
2. Participarea sitului la programe ale Uniunii Europene
3. Existenţa cofinanţării din partea autorităţilor judeţene şi locale

9 p.
10 p.
8 p.

4.

Asigurarea cofinanţării prin participarea altor surse de finanţare
(sponsorizări, participarea unor ONG-uri etc.)

5 p.

5.

Asigurarea cofinanţării prin participarea instituţiei organizatoare a
cercetării

4 p.

6.

Asigurarea cofinanţării prin participarea instituţiilor asociate la
organizarea cercetării prin protocol

6 p.

7 Existenţa unui plan de cercetare multianual
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Metodologia de aplicare a criteriilor de finanţare
pentru şantierele arheologice finanţate din bugetul Ministerului Culturii şi
Cultelor

A.1. Monument în Lista Patrimoniului Mondial sau pe lista de aşteptare
pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial
- În cazul în care monumentul istoric este înscris în Lista Patrimoniului Mondial
(UNESCO) sau în lista de aşteptare pentru înscriere.
A.2. Sit de interes naţional
- În cazul în care monumentul istoric este înscris în Lista zonelor de interes arheologic
prioritar conf. O.G. 43 art. 2 lit. j).
A.3. Monument istoric - categoria A
- În cazul în care monumentul istoric este înscris în Lista Monumentelor Istorice în
grupa valorică A (conform Legii nr. 422/2001 art. 7).
A.4. Monument istoric - categoria B
- În cazul în care monumentul istoric este înscris în Lista Monumentelor Istorice în
grupa valorică B (conform Legii nr. 422/2001 art. 7).
A.5. existenţa unui proiect de restaurare avizat de MCC
- În cazul în care pentru situl arheologic există un proiect de restaurare avizat de
Ministerul Culturii şi Cultelor.
A.6. existenţa unui şantier de restaurare în curs
- În cazul în care în situl arheologic există un şantier de restaurare aflat în curs, în
anul precedent celui pentru care se solicită finanţarea, altul decât cel menţionat la A5.
B.1. apropiere de o şosea europeană
- În cazul existenţei unui acces direct sau prin reţeaua naţională de drumuri (drumuri
clasificate ca drumuri naţionale sau judeţene) – se va menţiona sigla (siglele). (până
la 10 km)
B.2. apropierea de o şosea naţională
- În cazul existenţei unui acces direct sau prin reţeaua naţională de drumuri (drumuri
clasificate ca drumuri judeţene) – se va menţiona sigla (siglele). (până la 5 km)
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B.3 apropierea de un drum judeţean
- În cazul existenţei unui acces direct la un drum clasificat ca drum judeţean – se va
menţiona sigla. (până la 2 km)
B.4 număr de vizitatori anual în anul precedent, justificat prin bilete vândute
Se va transmite o adresă oficială a muzeului, menţionând numărul de vizitatori.
Peste 1.000 vizitatori anual – 2 p.
Peste 5.000 vizitatori− anual – 4 p.
Peste 10.000 vizitatori anual – 8 p.
B.5 manifestări culturale organizate în legătură cu situl
- Existenţa unei manifestări de tip ziua porţilor deschise 4 p. (se va menţiona data)
- Existenţa altor manifestări culturale organizate în legătură cu situl 4 p. (se vor
menţiona datele)
B.6 existenţa unui muzeu de sit dedicat exclusiv patrimoniului din situl
arheologic respectiv
- Existenţa unui muzeu de sit 6 p.
B.7. existenţa unei baze arheologice
- Existenţa unei baze arheologice 4 p.
B.8. acces din port maritim sau fluvial până la 10 km
- se va menţiona portul şi distanţa
C.1 Valorificarea rezultatelor cercetării prin publicaţii monografice în
străinătate
- Existenţa a cel puţin o publicaţie cu caracter monografic privind situl (se va
menţiona trimiterea bibliografică) 8 p. pentru fiecare monografie
C.2. Valorificarea rezultatelor cercetării prin publicaţii monografice în
România
-

Existenţa a cel puţin o publicaţie cu caracter monografic privind situl (se va
menţiona trimiterea bibliografică) 6 p. pentru fiecare monografie

C.3. Valorificarea muzeală a rezultatelor cercetării prin expoziţii
interne şi internaţionale
- existenţa în ultimii 3 ani a cel puţin o expoziţie internaţională (5 p.) sau pe plan
naţional (3 p.).
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C.4 Valorificarea prin publicaţii periodice româneşti în ultimii 3 ani
- publicarea în ultimii 3 ani într-o revistă de specialitate din România a cel puţin un
articol despre situl arheologic. (se va menţiona trimiterea bibliografică)
C.5. Valorificarea prin publicaţii periodice străine
- publicarea în ultimii 3 ani într-o revistă de specialitate internaţională a cel puţin un
articol despre situl arheologic. (se va menţiona trimiterea bibliografică)
C.6. Existenţa unor programe interdisciplinare în anul precedent
- existenţa în cadrul programului de cercetare a minimum un program şi/sau proiect
interdisciplinar. Se vor enumera proiectele/programele interdisciplinare.
C.7. Lucrări de conservare primară
- existenţa lucrărilor de conservare primară în anul precedent (se va menţiona
valoarea acestui tip de lucrări)
C.8. Acţiuni de popularizare şi publicitate pentru sit
- existenţa unor acţiuni de popularizare sau campanii de publicitate pentru sit
-

Se vor enumera acţiunile în funcţie de următoarele categorii:
5 p. pentru categoria site internet (va fi menţionată adresa de web)
3 p. pentru categoria ghid, pliant (va fi menţionat titlul şi anul apariţiei)
1 p. pentru categoria alte prezenţe (va fi menţionată acţiunea)

D.1. Proprietate publică a terenului
- în cazul în care terenul se află în proprietatea statului sau a unităţilor administrativteritoriale.
D.2. Existenţa unui PUG avizat de Ministerul Culturii şi Cultelor
- în cazul în care unitatea administrativ-teritorială în care se află situl arheologic are
un Plan Urbanistic General avizat de Ministerul Culturii şi Cultelor.
D.3. Existenţa unei ridicări topografice (ST70)
- în cazul în care situl arheologic are o ridicare topografică realizată conform
sistemului naţional de coordonate.
D.4. Existenţa unui studiu de fezabilitate
- în cazul în care pentru situl arheologic a fost elaborat un studiu de fezabilitate sau
dacă elaborarea acestuia este în curs (se va menţiona instituţia sau societatea
comercială care realizează studiul).
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D.5 Existenţa unui plan managerial
- în cazul în care pentru situl arheologic a fost elaborat un plan managerial
E.1. Participarea sitului la programe internaţionale
- în cazul în care există un program internaţional din care situl face parte (se va
menţiona numele programului şi indicativul său)
E.2. Participarea sitului la programe ale Uniunii Europene
- în cazul în care există un program european din care situl face parte (se va menţiona
numele programului şi indicativul său)
E.3. Existenţa cofinanţării din partea autorităţilor judeţene şi locale
- În cazul în care, în ultimii 3 ani, autorităţile judeţene şi locale au participat la
finanţarea cercetării arheologice sau a unor lucrări de investiţii aflate în directă
legătură cu situl:
- peste 5.000 lei 2 p.
- peste 10.000 lei 4 p.
- peste 20.000 lei 6 p.
- peste 50.000 lei 8 p.
E.4. Asigurarea cofinanţării prin participarea altor surse de finanţare
(sponsorizări, participarea unor ONG-uri etc.)
- peste 5.000 lei 2 p.
- peste 10.000 lei 3 p.
- peste 20.000 lei 5 p.
E.5. Asigurarea cofinanţării prin participarea instituţiei organizatoare a
cercetării
- în cazul în care instituţia organizatoare a cercetării participă la finanţarea lucrărilor
cu fonduri în afara cheltuielilor de personal şi a diurnelor studenţeşti (se va menţiona
suma)
E.6. Asigurarea cofinanţării prin participarea instituţiilor asociate la
organizarea cercetării prin protocol
- în cazul în care instituţiile participante la cercetarea sitului, conform protocolului de
şantier, participă la finanţarea lucrărilor cu fonduri în afara cheltuielilor de personal
(se va menţiona suma)
E.7. Existenţa unui plan de cercetare multianual
- Se va menţiona titlul
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