MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
ORDIN
Nr. 2103 din 23.02.2007

Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 854/2005 pentru numirea
unui membru al Guvernului,
în conformitate cu prevederile art. 2 lit. i) din OG 432/2000 privind protecţia
patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes
naţional, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,
în baza OMCC 2483/12.12.2006 privind aprobarea Listei cuprinzând zonele de
interes arheologic prioritar,
în temeiul prevederilor art. 13 alin (3) din Hotărârea 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 privind coordonarea activităţii de cercetare arheologică
în siturile arheologice declarate zone de interes naţional cuprinsă în anexa, parte
integrantă a prezentului ordin.
Art. 2. Direcţia Generală Patrimoniul Cultural Naţional din cadrul Ministerului Culturii
şi Cultelor, va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Adrian IORGULESCU
MINISTRUL CULTURII ŞI CULTELOR
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ANEXA

Metodologia privind coordonarea activităţii de cercetare arheologică în
siturile arheologice declarate zone de interes naţional

I.

Dispoziţii generale

Art.1. Prin
se înţelege zona de interes
arheologic prioritar care se instituie asupra teritoriului ce cuprinde siturile arheologice
a căror cercetare ştiinţifică, protejare şi punere în valoare este de importanţă
excepţională pentru istoria şi cultura naţională prin mărturiile materiale, bunurile
mobile sau imobile, care fac parte sau sunt propuse să facă parte din categoria
sau, după caz, din categoria monumentelor
istorice aflate în Lista patrimoniului mondial.






































































































































Art.2. Zonele de interes arheologic prioritar se instituie prin lege, în baza cercetării
ştiinţifice de specialitate şi potrivit documentaţiilor specifice de urbanism sau, după
caz, de amenajare a teritoriului;
Art.3. Ministerul Culturii şi Cultelor şi Comisia Naţională de Arheologie propune
actualizarea Listei cuprinzând siturile arheologice de interes naţional;
Art.4. Finanţarea cercetării arheologice, a conservării, restaurării şi punerii în valoare
a siturilor din zonele de interes arheologic prioritar se face de la bugetul de stat prin
bugetul alocat Ministerului Culturii şi Cultelor.
Art.5. Cheltuielile necesare în vederea cercetărilor arheologice, conservării, restaurării
şi punerii în valoare a siturilor din zonele de interes arheologic prioritar se pot asigura,
prin cofinanţare, în condiţiile legii, din bugetele autorităţilor administraţiei publice
locale pe al căror teritoriu se află aceste situri.
Art.6. Autorităţile administraţiei publice locale pe al căror teritoriu se găsesc zone de
interes arheologic prioritar au obligaţia de a prevedea măsuri administrative şi tehnice
pentru protejarea patrimoniului arheologic şi punerea sa în valoare prin integrarea
acestuia în planurile de dezvoltare economică, socială şi teritorială a localităţilor.
Art.7. Autorităţile administraţiei publice locale pe al căror teritoriu se găsesc zone de
interes arheologic prioritar au obligaţia să prevadă în bugetele proprii fondurile
necesare pentru:
a) elaborarea şi, după caz, modificarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare
a teritoriului, în vederea protejării şi punerii în valoare a patrimoniului
arheologic;
b) elaborarea reglementărilor speciale de protecţie în zonă;
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c) marcarea limitelor zonei de interes arheologic prioritar şi informarea publicului
cu privire la regimul special de protecţie a zonei.
Art.8. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi pentru elaborarea documentaţiilor
prevăzute la Art.7. autorităţile administraţiei publice locale pot beneficia de transferuri
cu destinaţie specială din bugetul de stat, în condiţiile legii, precum şi de cofinanţare
de la bugetul ministerelor implicate.
Art.9. Avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului pentru zonele
de interes arheologic prioritar se face de către Ministerul Culturii şi Cultelor.
Art. 10. Proprietarii şi titularii dreptului de administrare şi ai altor drepturi reale
asupra imobilelor din siturile arheologice din zonele de interes arheologic prioritar au
obligaţia de a permite accesul personalului autorizat de Ministerul Culturii şi Cultelor în
vederea cercetării arheologice şi protejării patrimoniului arheologic şi de a asigura
măsurile de protecţie şi pază a bunurilor de patrimoniu arheologic, conform legii.
II.

Coordonarea activităţii în siturile arheologice prioritare

Art. 11. Activitatea de cercetare arheologică în siturile arheologice declarate ca zone
de interes naţional se realizează în baza proiectelor multianuale de cercetare
arheologică, avizate de Comisia Naţională de Arheologie şi aprobate de Ministerul
Culturii şi Cultelor.
Art. 12. În cadrul fiecărui sit arheologic declarat zonă de interes naţional, activitatea
de cercetare arheologică şi de gestiune a patrimoniului arheologic este coordonată de
un Comitet de gestiune format din 3 persoane după cum urmează:
•

un reprezentant al instituţiei coordonatoare a cercetării arheologice

•

un reprezentant desemnat de Ministerul Culturii şi Cultelor

•

un reprezentant al muzeului judeţean pe teritoriul de competenţă se află
situl arheologic

Art. 13. Atribuţiile Comitetului de gestiune sunt următoarele:
•

asigură respectarea legislaţiei privind inventarierea, protejarea şi
conservarea bunurilor de patrimoniu mobil şi imobil descoperite pe şantier.

•

conduce efectiv lucrările şantierului din punct de vedere ştiinţific şi
administrativ, răspunde de întreaga activitate desfăşurată pe toată durata
şantierului.

•

consemnează într-un protocol obligaţiile şi drepturile membrilor colectivului,
obligaţiile de finanţare ale instituţiilor semnatare şi regimul de proprietate al
bunurilor mobile descoperite.

•

întocmeşte proiectul de săpătură arheologică pe care îl înaintează spre
aprobare Comisiei naţionale de Arheologie
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•

susţine şi promovează strategia de cercetare, studiul de fezabilitate şi planul
managerial al sitului arheologic

•

coordonează activitatea de popularizare a sitului arheologic, valorificarea
muzeală, turistică şi prin publicaţii a sitului arheologic

•

stabileşte denumirea, durata şi bugetul estimativ al proiectului multianual de
cercetare arheologică

•

identifică şi coordonează utilizarea surselor de finanţare a cercetării
arheologice, conservării primare şi a lucrărilor de restaurare

•

asigură evidenţa de şantier a materialelor arheologice descoperite, precum
şi predarea lor instituţiei în drept, conform protocolului de şantier.

•

asigură întocmirea şi păstrarea documentaţiei de şantier (jurnalul de
săpătură, planuri, profile, filme, etc.), cu respectarea dreptului de
proprietate intelectuală

•

rezolvă litigiile dintre membrii colectivului şi pe cele dintre instituţiile
colaboratoare, pentru care poate apela la Comisia Naţională de Arheologie,
conform statutului acesteia.

•

are atribuţii de control şi verificare a activităţilor administrative, tehnice şi
ştiinţifice desfăşurate în cadrul şantierului arheologic

•

coordonează şi gestionează participarea sitului la programe europene,
parteneriate interne şi externe, precum şi relaţia cu autorităţile publice
centrale şi locale

•

propune organizarea administrativă a sitului arheologic, solicită cofinanţarea
din partea autorităţilor publice locale şi necesarul de fonduri pentru
activitatea de cercetare arheologică, în baza proiectului de cercetare
multianual

•

răspunde de protejarea patrimoniului mobil şi imobil al sitului arheologic,
împreună cu proprietarul terenului, şi iau măsurile prevăzute de lege în cazul
identificării oricăror tipuri de ameninţări la adresa patrimoniului arheologic

•

propune şi pune în aplicare potrivit reglementărilor legale în vigoare, orice
măsuri de natură a îmbunătăţi standardele de cercetare arheologică,
condiţiile de organizare şi protejare a sitului arheologic

•

asigură marcarea şi semnalizarea sitului arheologic cu sigla de monument
istoric

Art. 14. Deplasările membrilor Comisiei Naţionale de Arheologie, în vederea exercitării
atribuţiilor de inspectare a sitului arheologic declarat zonă de interes naţional, sunt
suportate din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, potrivit normelor legale.
Art. 15. Comitetele de gestiune, conform art. 12 al prezentului ordin, pentru fiecare
obiectiv din Lista cuprinzând zonele de interes arheologic prioritar sunt stabilite după
cum urmează:
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Nr.
crt.

1

Situl
arheologic

Cetăţile
dacice din
munţii
Orăştiei

Comuna

Orăştioara de
Sus

Reprezentant
desemnat de
Ministerul
Culturii şi
Cultelor

Responsabil
ştiinţific

Reprezentant
al muzeului
judeţean

Mircea
Angelescu

Ioan
Glodariu

Adriana
Pescaru

Boşorod
Băniţa
Săsciori

2

Histria

Istria

Mircea
Angelescu

Alexandru
Suceveanu

Virgil Lungu

3

Ulpia
Traiana
Sarmizeget
usa

Sarmizegetusa

Viorica Crişan

Ioan Piso

Adriana
Pescaru

4

Tropaeum
Traiani

Adamclisi

Emilian
Gămureac

Alexandru
Barnea

Gheorghe
Papuc

5

Oraşul de
Floci

Giurgeni

Daniela Mihai

Anca
Păunescu

Gheorghe
Matei

6

Borduşani

Borduşani

George
Trohani

Dragomir
Popovici

Florin Vlad

7

Potaissa

Turda

Mircea
Angelescu

Mihai
Bărbulescu

Mariana
Pâslaru

8

Păcuiul lui
Soare

Ostrov

Crişan
Muşeţeanu

Oana
Damian

Constantin
Chera

9

Poduri

Poduri

Gheorghe
Dumitroaia

Dan Monah

Lăcrămioara
Stratulat

10

Apulum

Alba Iulia

Matei
Drâmbărean

Vasile Moga

Gabriel
Rustoiu
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