Publicat in MOf 304 din 3 mai
MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
ORDIN
privind modificarea procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea
arheologică, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național
nr. 2562/2010
nr……………………. din………………………
În temeiul prevederilor art. 5, alin. (9) și (13), ale art. 12, lit. d) și e) precum și ale
art. 16, lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia
patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes
naţional, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional,
cu modificările și completările ulterioare,
Ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional emite prezentul
ORDIN
Art. I Procedura de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică,
aprobată prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr.2562/2010,
publicat în Monitorul Oficial cu numărul 768 din data de 17 noiembrie 2010, se
modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 1 (1) Cercetarea arheologică se realizează de către instituţiile organizatoare
numai pe baza autorizaţiilor emise de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional, prin direcţia de specialitate, potrivit legii.
(2) În sensul prezentei proceduri, prin instituţie organizatoare a cercetării
arheologice, denumită în continuare instituţie organizatoare, se înţelege instituţia
de profil muzeal, de cercetare sau de învăţământ superior, care are calitatea de
proprietar, administrator sau titular al altor drepturi reale asupra terenului pe care
se află situl arheologic ori care este solicitată să efectueze cercetarea arheologică
pe terenuri aferente unor obiective investiţionale, în baza unui contract.
(3) În cazul cercetărilor arheologice necesare desfășurării proiectelor de
infrastructură de transport de interes național, prin instituție organizatoare se
înțelege instituția de profil muzeal, care este solicitată să efectueze cercetarea
arheologică pe terenurile aferente respectivelor obiective investiţionale, în baza
unui contract.
(4) În cazul în care cercetarea arheologică vizează situri arheologice, zone cu
patrimoniu arheologic reperat sau situri arheologice din zonele de interes
arheologic prioritar situate pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice
ori juridice de drept public sau privat, are calitatea de instituţie organizatoare

instituţia de profil muzeal, de cercetare sau de învăţământ superior care este
solicitată să efectueze cercetarea arheologică, în baza unui contract.
(5) În cazul în care instituţia organizatoare care are calitatea de proprietar,
administrator sau titular al altor drepturi reale asupra terenului pe care se află
situl arheologic nu poate asigura organizarea şi finanţarea şantierului arheologic,
aceasta poate fi de acord cu transferul obligaţiilor cu privire la activitatea de
cercetare arheologică altei instituţii de profil muzeal, instituţii de cercetare sau
unei instituţii de învăţământ superior, pe baza solicitării scrise, situaţie în care
aceasta dobândeşte calitatea de instituţie organizatoare.
(6) Transferul obligațiilor prevăzut la alin (5) se realizează pe baza unui protocol
care trebuie să cuprindă măsurile privind protejarea patrimoniului descoperit,
drepturile de autor privind cercetarea, precum și destinația bunurilor culturale
mobile rezultate în urma cercetării arheologice.
(7) În cazul cercetărilor arheologice efectuate de instituţii de profil muzeal, de
cercetare sau de învăţământ superior, acestea au obligația încheierii unui protocol
cu muzeul judeţean al unităţii administrativ-teritoriale pe care se află situl
arheologic, care trebuie să cuprindă măsurile privind protejarea patrimoniului
descoperit, precum și destinația bunurilor culturale mobile rezultate în urma
cercetării arheologice.
(8) La solicitarea scrisă privind închierea protocolului prevăzut la alin.(7), muzeul
județean este obligat să răspundă în termen de 15 zile calendaristice.
(9) În situația în care, la solicitarea formulată de o instituție de profil muzeal,
muzeul județean nu răspunde în termenul prevăzut la alin. (8) sau comunică
refuzul privind încheierea protocolului, obligațiile referitoare la protejarea
patrimoniului arheologic descoperit revin instituţiei solicitante.
(10) În situația în care, la solicitarea formulată de instituții de cercetare sau de
învăţământ superior, muzeul județean nu răspunde în termenul prevăzut la alin. (8)
sau comunică refuzul privind încheierea protocolului, instituția solicitantă este
obligată să încheie cu orice altă instituție de profil muzeal un protocol care
trebuie să cuprindă măsurile privind protejarea patrimoniului descoperit, precum și
destinația bunurilor culturale mobile rezultate în urma cercetării arheologice.”
2. Articolul 5 se completează cu un nou alineat, alin.(3), care va avea
următorul cuprins:
”(3) Autorizaţiile eliberate pentru cercetările arheologice necesare desfășurării
proiectelor de infrastructură de transport de interes național, sunt valabile pe
toată perioada efectuării lucrărilor.”
3. Articolul 11 se completează cu un alineat nou, alin. (2), care va avea
următorul cuprins:
”(2) In cazul cercetărilor ocazionate de desfășurarea proiectelor de infrastructură
de transport de interes național solicitantul autorizației pentru cercetare
arheologică preventivă poate transmite în format electronic doar formularul
prevăzut la alin. 1, lit. a) cu obligația de a depune, în termen de 15 zile, întreaga
documentație necesară în original.”
4. Articolul 12 se completează cu un alineat nou, alin. (2), care va avea
următorul cuprins:
”(2) In cazul cercetărilor ocazionate de desfășurarea proiectelor de infrastructură
de transport de interes național solicitantul autorizației pentru supraveghere

arheologică poate transmite în format electronic doar formularul prevăzut la
alin.(1), lit. a) cu obligația de a depune, în termen de 15 zile, întreaga
documentație necesară în original.”
5. După alineatul (1) al articolului 13 se introduce un alineat nou, alin. (1¹),
care va avea următorul cuprins:
” (1¹) In cazul cercetărilor ocazionate de desfășurarea proiectelor de infrastructură
de transport de interes național solicitantul autorizației pentru diagnostic
arheologic poate transmite în format electronic doar formularul pevăzut la alin.(1),
lit. a) cu obligația de a depune, în termen de 15 zile, întreaga documentație
necesară în original.”
6. Alineatul (2) al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
”(2) In cazul în care se constată că dosarul pentru eliberarea autorizațiilor
prevăzute la art. 5, alin. (1) este întocmit incorect sau este incomplet, direcția de
specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național îl va informa
pe solicitant cu privire la necesitatea completării acestuia, în termen de 15 zile
calendaristice de la primirea dosarului. În cazul dosarelor pentru eliberarea
autorizațiilor prevăzute la art. 5, alin. (1) ce au ca obiect cercetările ocazionate de
desfășurarea proiectelor de infrastructură de transport de interes național
termenul se reduce la 5 zile lucrătoare.”
7. Alineatul (1) al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:
”(1) In urma verificării dosarului, direcția de specialitate dispune eliberarea
autorizației, respectiv respingerea solicitării, în termen de maximum 30 de zile
calendaristice de la depunerea dosarului complet. În cazul cercetărilor ocazionate
de desfășurarea proiectelor de infrastructură de transport de interes național,
direcția de specialitate dispune eliberarea autorizației în termen de 5 zile
lucrătoare.”
Art.II Direcţia Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului
Naţional şi instituţiile publice de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. III Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
MINISTRUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL

Avizează,
Vasile Timiș, secretar de stat .................
Kaitor Mihaela-Ioana .......................
Serviciul Juridic ………………….
Mircea Angelescu, director DPC ……….
Ani Hurduc, sef serviciu SLRP……….

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
CABINET MINISTRU

Ministrul Culturii și Patrimoniului Național

REFERAT DE APROBARE
Având în vedere importanța protejării patrimoniului arheologic, inclusiv prin
realizarea de cercetări arheologice sistematice, preventive sau prin diagnosticul
arheologic, așa cum aceste activități sunt prevăzute în O.G. nr. 43/2000 privind
protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de
interes naţional, republicată, cu completările ulterioare, Ministerul Culturii și
Patrimoniului Național, ca autoritate de reglementare în domeniu, a elaborat
Procedura de acordare a autorizaţiilor de cercetare arheologică.
Potrivit dispozițiilor O.G. nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului
arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional,
cercetarea arheologică se efectuează pe baza și în conformitate cu autorizația
emisă de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național. Procedura aprobată prin
Ordinul nr 2562/2010 a stabilit coordonatele principale referitoare la emiterea
următoarele tipuri de autorizaţii: autorizaţia de cercetare arheologică sistematică,
autorizaţia de cercetare arheologică preventivă, autorizaţia de supraveghere
arheologică, autorizaţia de diagnostic, autorizaţia pentru utilizarea detectoarelor
de metale.
Ulterior aprobării acestei proceduri, au fost formulate, de către instituțiile
interesate, unele propuneri de amendare a textului. Modificările propuse au în
vedere clarificarea unor aspecte și situații legate de stabilirea instituției
organizatoare a cercetării arheologice. Totodată, completările propuse au ca
premisă necesitatea identificării unor soluții eficiente și clare cu privire la
stabilirea instituției organizatoare în cazul cercetărilor ocazionate de desfășurarea
proiectelor de infrastructură de transport de interes național. Aceste modificări au
ca premisă sarcina stabilită în ședința Guvernului din data de 23 februarie a.c.,
precum și solicitările formulate de către Ministerul Transporturilor și
Infrastructurii, în vederea asigurării cadrului normativ necesar realizării proiectelor
de infrastructură de transport (asigurarea cercetării arheologice pe traseele
drumurilor, autostrăzilor naționale).
În acest sens, au fost simplificate procedurile și reduse termenele
referitoare la emiterea autorizațiilor în cazul cercetărilor ocazionate de
desfășurarea proiectelor de infrastructură de transport de interes național.
Procedura de acordare a autorizaţiilor de cercetare arheologică stabilește
reguli clare cu privire la aceste activități importante și necesare pentru protejarea
patrimoniului arheologic, instituind, de asemenea, termene și etape clare. In acest
sens, sunt stabilite termene și proceduri clare referitoare la obligația încheierii

protocolului între instituția organizatoare și muzeul judeţean al unităţii
administrativ-teritoriale pe care se află situl arheologic, care trebuie să cuprindă
măsurile privind protejarea patrimoniului descoperit, precum și destinația
bunurilor culturale mobile rezultate în urma cercetării arheologice. De asemenea,
sunt stabilite
instituțiile care preiau obligațiile referitoare la protejarea
patrimoniului arheologic descoperit în situația în care muzeul județean nu
răspunde în termenul prevăzut în procedură sau comunică refuzul privind
încheierea protocolului.
Aceste elemente sunt în măsură să asigure coerența și eficiența măsurilor de
protejare a patrimoniului arheologic.
În sensul celor expuse, a fost elaborat prezentul ordin al ministrului culturii
şi patrimoniului naţional pentru modificarea procedurii de acordare a
autorizaţiilor pentru cercetare arheologică, aprobată prin Ordinul ministrului
culturii și patrimoniului național nr. 2562/2010. Acest ordin se publică, conform
prevederilor legale, în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Intocmit,
Mircea Angelescu, director DPC ……….
Ani Hurduc, sef serviciu SLRP……….

