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I. Introducere 

Proiectul „Monumente istorice - planificare strategică și politici publice optimizate” are ca obiectiv 
general optimizarea și eficientizarea actului administrativ, legislativ și decizional în administrația 
centrală și serviciile sale deconcentrate în domeniul patrimoniului cultural național, iar ca obiective 
specifice, sistematizarea și simplificarea fondului legislativ activ din domeniul patrimoniului cultural 
național și crearea cadrului strategic și operațional pentru realizarea de politici bazate pe dovezi în 
domeniul patrimoniului imobil. 

Printre principalele activități ale proiectului se numără inventarierea și analiza legislației în domeniul 
patrimoniului cultural; prezentul raport este subsumat acesteiactivități, fiind o analiză a acestuicorp 
normativ și a modului său de aplicare, cu referire strictă la autoritățile, instituțiile și organismele cu 
atribuții în domeniul protejării patrimoniului cultural, și având următoarele obiective: 

• să clarifice raporturile de subordonare şi de organizare a managementului 
autorităților publice și al instituţiilor specializate cu atribuții în domeniul 
patrimoniului cultural prin evidenţierea diferenţelor, avantajelor sau disfuncţiilor în 
cazul conducerilor asigurate de: a) directori/funcţionari publici și b) 
manageri;(Secțiunea II) 

• să prezinte sintetic situația structurilor specifice de conducere colectivă (consiliile de 
administraţie și consiliile ştiinţifice), din perspectiva prevederilor legale cu privire la 
funcţionarii publici, respectiv la managementul instituţiilor publice, coroborat cu 
prevederile din legislația specifică patrimoniului cultural;(Secțiunea III) 

• să prezinte o imagine sintetică referitoare la sarcinile administrative ale tuturor 
autorităţilor publice relevante,prin compararea managementului diferit al 
activităţilor caracteristice speciilor distincte ale patrimoniului cultural;(Secțiunea IV) 

• să evidențiazemodele de bune practici din legislația altor state, cu privire la 
funcționarea autorităților, instituțiilor și organismelor cu atribuții în domeniul 
protejării și valorificării patrimoniului cultural;(Secțiunea V) 

• să propună un model sintetic cu aplicabilitate transversală tuturor speciilor 
patrimoniului cultural pentru a putea realiza în mod obiectiv coordonarea, 
monitorizarea şi evaluarea bunului mers al instituţiilor din domeniu;(Secțiunea 
VI) 

• să sintetizezeelementele pozitive care trebuie menţinute şi dezvoltate, respectiv, 
identifică elementele negative care trebuie fie îndreptate, fie eliminate din cadrul 
normativ actual.(Secțiunea VII) 
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Actele normative analizate în elaborarea prezentului raport sunt următoarele: 

• Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată în 
M.Of. nr. 259/9 apr. 2014, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 422/2001 privind monumentele istorice, republicată în M.Of. nr. 938/20 noi. 2006, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor 
situri arheologice ca zone de interes naţional, aprobată prin Legea nr.378/2001, republicată în 
M.Of. nr. 951/24 noi. 2006,cu modificările și completările ulterioare;  

• Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată în M.Of. nr. 207/24 mar. 
2014; 

• Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2297 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Criteriilor 
de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice, 
publicat în M.Of. nr. 701 din 16 august 2006, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2057 din 5 februarie 2007 pentru aprobarea 
Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor şi colecţiilor publice, publicat în M.Of. nr. 
126 din 21 februarie 2007; 

• Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2185 din 2 aprilie 2007 pentru aprobarea Normelor de 
clasificare a muzeelor şi colecţiilor publice, publicat în M.Of. nr. 265 din 19 aprilie 2007; 

• Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, publicată în M. Of. nr. 
168/5 mar. 2008; 

• Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, publicată în M.Of. nr. 116/22 feb. 2010, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Ordinul ministrului culturii nr. 2080/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național, respectiv a 
municipiului București; 

• Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată înM.Of. nr. 293/22 apr. 2014; 
• Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată în M.Of. nr.132/11 feb. 2005, cu modificările și 

completările ulterioare; 
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de 

spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor 
culturale de drept public, publicată în M.Of. nr. 817/5 dec. 2008, aprobată prin Legea nr. 
269/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de 
organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de 
obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al 
contractului de management, publicat în M.Of. nr. 962/24 dec. 2015; 

• Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2824/2017 pentru stabilirea personalului 
împuternicit să constate contravenții și să aplice amenzile prevăzute de Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, precum și 
pentru aprobarea modelului legitimației persoanelor împuternicite și a modelului procesului-
verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, publicat în M.Of. nr. 11/5 ian. 2018; 

• Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, publicată în M.Of. nr. 597/13 aug. 2002, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în M.Of. nr. 123/20 feb. 2007, 
cu modificările și completările ulterioare; 
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• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în M.Of. nr. 618/18 ul. 2006, cu
modificările și completările ulterioare;

• Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în M.Of. nr. 365/29 mai.
2007, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată în M.Of. nr.
525/2 aug. 2007;

• Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în M.Of. nr. 530/14 iul. 2008, cu
modificările și completările ulterioare;

• Legea 53/2003 Codul Muncii, publicată în M.Of. nr. 72/5 feb. 2003, republicată în M. Of. nr.
345/ 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare.

• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și
instituțiile publice, publicată în M.Of. nr. 1105 din 26 noiembrie 2004;

• Ordonanța de Urgență a Guvernuluinr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, publicată în M.Of. nr. 883/14 dec. 2011, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 111/2016, publicată în M.Of. nr. 415/1 iun. 2016, cu modificările și completările
ulterioare;

• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și
desfășurarea activității așezămintelor culturale, publicată în M.Of. nr. 1038/28 dec. 2006,
aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare;

• Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte,
precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, publicată în M.Of. nr. 82/2 feb. 2007,
aprobată cu modificări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

• Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în
M.Of. nr. 492/28 iun. 2017, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârea Guvernului nr. 593/2001 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al
Patrimoniului, publicată în M.Of. nr. 429/20 iun. 2011, cu modificările și completările
ulterioare;

• Hotărârea Guvernului nr. 1069/2013 privind înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea
Institutului  Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, publicată în M.Of. nr. 50/21 ian.
2014, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârea Guvernului nr. 905/2016 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului
patrimoniului cultural, publicată înM.Of. nr. 1047/27 dec. 2016.

II. Raporturile de subordonare şi de organizare a managementului autorităților publice și al
instituţiilor specializate cu atribuții în domeniul patrimoniului cultural prin evidenţierea diferenţelor,
avantajelor sau disfuncţiilor în cazul conducerilor asigurate de: directori/funcţionari publici și
manageri.

Actele normative principale, incidente problematicii, prevăzute a fi analizate în această secțiune a 
raportului sunt: 

- Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, publicată în M.Of. nr. 72/5 feb. 2003, republicată în M.Of.
nr. 345/ 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și
instituțiile publice, publicată în M.Of. nr. 1.105 din 26 noiembrie 2004;

- Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în M. Of. nr. 600/8 dec.
1999, republicată în M.Of. nr. 365/29 mai. 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
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- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de
spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor
culturale de drept public, publicată în M.Of. nr. 817/5 dec. 2008, aprobată prin Legea nr.
269/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

În cadrul autorităților și instituțiilor publice specializate din domeniul patrimoniului cultural, funcțiile 
de conducere pot fi ocupate de mai multe categorii de personal: 

1. personal contractual,angajat în temeiul Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, cu contract
individual de muncă, parte a raporturilor de muncă;

2. funcționari publici de execuție, de conducere, înalți funcționari publici, părți ale raporturilor
de serviciu;

3. manageri contractați în temeiul O.U.G. nr. 189/2008;
4. demnitari.

1. Personalul contractual

Personalul contractual este reprezentat de salariații angajați în temeiul Legii nr. 53/2003, cu contract 
individual de muncă. Potrivit Legii nr. 53/2003, art. 10, contractul individual de muncă este 
„contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru 
şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite 
salariu”. 

Contractul individual de muncă este reglementat de Titlul II al Legii nr. 53/2003, iar Ordinul nr. 
64/2003, cu modificările și completările ulterioare stabilește modelul-cadru al contractului individual 
de muncă; contractul individual de muncă are următoarele caracteristici: 

- părțile contractului sunt salariatul și angajatorul – persoană fizică și, respectiv, persoană
juridică sau fizică, în schimbul muncii prestate salariatul primind salariu;

- se încheie, de regulă, pe durată nedeterminată și în mod excepțional pe durată determinată;
durata determinată nu poate depăși 36 de luni, cu maximum 3 contracte succesive de câte cel
mult 12 luni fiecare, între aceleași părți; există și contracte individuale de muncă cu timp
parțial, precum și contracte cu munca la domiciliu;

- accesul la posturile din structura autorităților și instituțiilor publice se face prin concurs sau
examen (modalitatea de organizare a concursurilor este stabilită prin hotărâre a guvernului);

- constituie vechime în muncă activitatea desfășurată în temeiul unui contract individual de
muncă;

- perioada de probă pentru angajarea în temeiul unui contract individual de muncă este de
maximum 90 de zile calendaristice pentru personal de execuție și de maximum 120 de zile
pentru funcții de conducere; pentru contractele cu durată determinată mai mare de 6 luni, pentru
funcții de conducere, perioada de probă este de maximum 45 de zile lucrătoare;

- angajatorul are obligația de a anunța salariatul încadrat cu contract pe durată determinată de
existența unor posturi vacante pentru care se încheie contracte cu durată nedeterminată:

- modificarea clauzelor contractului se poate face cu acordul părților sau unilateral, în cazuri
prevăzute de lege;

- angajatorul poate dispune desfășurareatemporară a activității salariatului în afara locului de
muncă – „delegarea” pentru maximum 60 de zile calendaristice în interval de 12 luni, cu
posibilitatea prelungirii succesive, cu acordul salariatului, cu câte maximum 60 zile;
„detașarea” reprezintă schimbarea temporară a locului de muncă, pentru maximum 1 an
calendaristic; prelungirea, cu acordul părților, se poate face din 6 în 6 luni;
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- locul și felul muncii pot fi modificate temporar de angajator fără acordul salariatului, în situații 
de forță majoră, pentru protecția salariatului în condiții prevăzute de lege sau cu titlu de 
sancțiune disciplinară; 

- poate fi suspendat în condiții prevăzute de lege, la inițiativa ambelor părți sau de comun acord; 
- încetează de drept, prin acordul părților la o dată convenită de acestea sau la inițiativa uneia 

dintre părți, în situații prevăzute de lege – Capitolul V, art. 56-57; 
- angajatorul poate dispune concedierea, din motive ce țin sau nu de persoana salariatului; 

angajatorul  poate  dispune  concedierea  pentru  motive  care  ţin  de  persoana salariatului în 
următoarele situaţii: în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de 
la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, 
contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară; în 
cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat [art. 
61, lit. a), d)]. În cazul concedierii din motive ce nu țin de persoana salariatului sau țin de starea 
de sănătate sau de faptul că acesta nu corespunde locului de muncă de încadrare, angajatorul 
are obligația de a-i pune la dispoziție posturi vacante existente, corespunzătoare pregătirii și 
stării sale de sănătate; angajatorul are și obligația de a oferi sprijin pentru identificarea unui alt 
loc de muncă, prin instituțiile abilitate. Salariatul are drept la un preaviz de minimum 20 de zile 
lucrătoare. Decizia de concediere se comunică în scris. 

- controlul și sancționarea concedierilor ilegale se realizează prin instanțele judecătorești; 
salariatul poate obține plăți compensatorii și repunerea în situația anterioară; 

- timpul de lucru este reglementat: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, maximum 48 ore/săptămână 
(medie raportată la 4 luni, prin excepție la 6 luni și maximum 12 luni); există și posibilitatea 
programului flexibil și a programului inegal de lucru; 

- munca suplimentară este reglementată; 
- munca de noapte este reglementată; 
- repaosul săptămânal, sărbătorile legale, natura și durata concediilor sunt reglementate; 

concediile prevăzute de lege sunt: concediul anual de odihnă (minimum 20 de zile lucrătoare), 
concediul fără plată, concediul pentru formare profesională (cu sau fără plată); 

- salarizarea este reglementată; 
- salariații beneficiază de formare profesională (la fiecare 2/3 ani, potrivit standardelor 

ocupaționale); 
- salariații se pot înscrie în sindicate, pot desemna reprezentanți ai salariaților, au dreptul la 

grevă și pot beneficia de contracte colective de muncă; 
- sănătatea și securitatea în muncă sunt în responsabilitatea angajatorului; aplicarea 

reglementărilor generale şi speciale în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii  şi  sănătăţii  în  
muncă  este  supusă  controlului  Inspecţiei  Muncii; 

- angajatorul, cu consultarea sindicatelor, elaborează „Regulamentul intern” a cărui respectare 
este obligatorie; 

- abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau 
inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, 
regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul  colectiv  de  muncă  
aplicabil,  ordinele  şi  dispoziţiile  legale  ale conducătorilor ierarhici. Sancţiunile disciplinare 
sunt: avertismentul scris; retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător 
funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 
reducerea salariului de bază pe o durată de 1 -3 luni cu 5 -10%; reducerea salariului de bază 
şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1 -3 luni cu 5 -10%; 
desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă [art. 247, alin. (2), art. 248, alin. 
(1)]; 

- răspunderea patrimonială este instituită atât pentru angajator, cât și pentru salariat; 
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- soluționarea conflictelor de muncă este de competența instanțelor judecătorești din aria 
teritorială de domiciliu/reședință/sediu a reclamantului; sunt scutite de taxă judiciară de timbru 
și de timbru judiciar, se judecă în regim de urgență, sarcina probei revine angajatorului, 
hotărârile în fond sunt definitive și executorii; 

 
Potrivit art. 39, alin. (1) și (2), salariatul are următoarele drepturi și obligații: 
 

„(1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: 
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 
c) dreptul la concediu de odihnă anual; 
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 
e) dreptul la demnitate în muncă; 
f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 
g) dreptul la acces la formarea profesională; 
h) dreptul la informare şi consultare; 
i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de 
muncă; 
j) dreptul la protecţie în caz de concediere; 
k) dreptul la negociere colectivă şi individuală; 
l) dreptul de a participa la acţiuni colective; 
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 
n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 
(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform 
fişei postului; 
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; 
c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de 
muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; 
d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 
e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 
f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;g) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele 
colective de muncă aplicabile.” 

 
Potrivit art. 40, alin. (1) și (2), angajatorul are următoarele drepturi și obligații: 
 

„(1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: 
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; 
b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii; 
c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; 
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
e)  să  constate  săvârşirea  abaterilor  disciplinare  şi  să  aplice  sancţiunile corespunzătoare,  
potrivit  legii,  contractului  colectiv  de  muncă  aplicabil şi regulamentului intern; 
f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a 
realizării acestora. 
(2) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 
desfăşurarea relaţiilor de muncă; 
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor 
de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 
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c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă 
aplicabil şi din contractele individuale de muncă; 
d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia 
informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze  activitatea  
unităţii.  Periodicitatea  comunicărilor  se  stabileşte  prin negociere în contractul colectiv de muncă 
aplicabil; 
e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa  deciziilor  
susceptibile  să  afecteze  substanţial  drepturile  şi  interesele acestora; 
f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze 
contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 
g)  să  înfiinţeze  registrul  general  de  evidenţă  a  salariaţilor  şi  să  opereze înregistrările 
prevăzute de lege; 
h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; 
i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților.” 
 
 

2. Funcționarii publici 

Potrivit Legii nr. 188/1999, art. 2, alin. (2), „funcționarul public este persoana numită, in condițiile 
legii, într-o funcție publică. „funcția publică reprezintă ansamblul atribuțiilor și responsabilităților 
stabilite in temeiul legii, in scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administrația 
publică centrală, administrația publică locală și autoritățile administrative autonome” - art. 2, alin. (1). 

Art. 2, alin. (3) stipulează că „activitățile desfășurate de funcționarii publici, care implică exercitarea 
prerogativelor de putere publică, sunt următoarele: 

a) punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative; 
b) elaborarea proiectelor de acte normative și a altor reglementări specifice autorității sau 

instituției publice, precum și asigurarea avizării acestora; 
c) elaborarea proiectelor politicilor și strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor și 

statisticilor necesare realizării și implementării politicilor publice, precum și a documentației 
necesare executării legilor, în vederea realizării competenței autorității sau instituției publice; 

d) consilierea, controlul și auditul public intern; 
e) gestionarea resurselor umane și a resurselor financiare; 
f) colectarea creanțelor bugetare; 
g) reprezentarea intereselor autorității sau instituției publice în raporturile acesteia cu persoane 

fizice sau juridice de drept public sau privat, din țară si străinatate, în limita competențelor 
stabilite de conducătorul autorității sau instituției publice, precum și reprezentarea în justiție a 
autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea; 

h) realizarea de activități în conformitate cu strategia de informatizare a administrației publice.” 
 

Legea nr. 188/1999 prevede, de asemenea, posibilitatea instituirii de statute speciale (referitoare la 
drepturi, îndatoriri, incompatibilități și funcții specifice) pentru mai multe categorii de funcții publice, 
corespunzătoare structurilor de specialitate ale Parlamentului României, Administrației Prezidențiale, 
ale Consiliului Legislativ, serviciilor diplomatice și consulare, autorității vamală, poliției și altor 
structuri ale Ministerului de Interne, precum și altor servicii publice stabilite prin lege.  
 
Funcțiile publice se clasifică astfel, potrivit Legii nr. 188/1999, art. 7-10: 
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a) generale sau specifice – funcții publice cu atribuții și responsabilități cu caracter general și 
comun tuturor autorităților și instituțiilor și, respectiv, funcții publice ce necesită competențe și 
responsabilități specifice pentru realizarea competențelor specifice unor autorități sau instituții; 

b) clasa I, a II-a sau a III-a, în funcție de nivelul studiilor necesare pentru acces la funcția 
respectivă (superioare de lungă durată, superioare de scurtă durată și, respectiv, studii medii); 

c) de stat, teritoriale sau locale;funcțiile publice de stat sunt funcții în cadrul ministerelor, 
organelor de specialitate ale administrației publice centrale, precum și în cadrul autorităților 
administrative autonome; funcțiile publice teritoriale sunt funcții în cadrul instituției 
prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale 
administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale; funcțiile publice locale 
sunt funcțiile în cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale și al 
instituțiilor publice subordonate acestora; 

d) înalți funcționari publici, funcționari publici de conducere, funcționari publici de execuție 
– după nivelul atribuțiilor.  
Categoria functionarilor publici de conducere cuprinde, potrivit Legii nr. 188/1999, art. 13: 

- director general și director general adjunct din aparatul autorităților administrative 
autonome, al ministerelor și al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice 
centrale, precum și in functiile publice specifice asimilate acestora; se pot stabili și în 
cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică locală care au un 
numar de minimum 150 de posturi; 

- director și director adjunct din aparatul autorităților administrative autonome, al 
ministerelor și al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, 
precum și in funcțiile publice specifice asimilate acestora; 

- secretar al unității administrativ-teritoriale; 
- director executiv și director executiv adjunct al serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din 
unitățile administrativ-teritoriale, în cadrul instituției prefectului, în cadrul aparatului 
propriu al autorităților administrației publice locale și al instituțiilor publice subordonate 
acestora, precum și in funcțiile publice specifice asimilate acestora; 

- șef serviciu, precum și în funcțiile publice specifice asimilate acesteia; 
- șef birou, precum și in funcțiile publice specifice asimilate acesteia. 

 
Reținem din clasificarea prezentată mai sus că, în sistemul actual al autorităților și instituțiilor cu 
atribuții în protejarea patrimoniului cultural național, funcții publice se pot institui în cadrul 
autorităților publice (centrale și locale), fiind obligatorii în cazul ministerelor, autorităților publice 
locale și serviciilor publice deconcentrate; de asemenea, se pot institui și în cadrul instituțiilor publice 
subordonate autorităților publice locale și în cadrul organelor de specialitate ale administrației publice 
centrale; instituțiile publice din subordinea administrației centrale nu sunt menționate în textul de 
referință al legii. 
Așadar, funcțiile de conducere, cu excepția celor de demnitate publică, din cadrul autorităților publice 
și din cadrul serviciilor deconcentrate sunt funcții publice, exercitarea lor având la bază prerogative de 
putere publică. 
O.M.C.P.N. nr. 2080/20121 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național, respectiv a Municipiului București, art. 12, 
alin. (2) precizează că serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, Direcțiile Județene 
pentru Cultură, sunt conduse de un director executiv, funcționar public de conducere. 
 
                                                             
1https://culturatimis.ro/wp-content/uploads/2017/01/OMCPN-nr.-2080-2012-privind-aprobarea-ROF-a-Directiilor-
Judetene-pentru-Cultura-si-Patrimoniul-National-1.pdf (Accesat: 1 mai 2019). 

https://culturatimis.ro/wp-content/uploads/2017/01/OMCPN-nr.-2080-2012-privind-aprobarea-ROF-a-Directiilor-Judetene-pentru-Cultura-si-Patrimoniul-National-1.pdf
https://culturatimis.ro/wp-content/uploads/2017/01/OMCPN-nr.-2080-2012-privind-aprobarea-ROF-a-Directiilor-Judetene-pentru-Cultura-si-Patrimoniul-National-1.pdf
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Funcția publică are următoarele caracteristici: 
- accesul se realizează prin recrutare, promovare, transfer, redistribuire, alte modalități; 

recrutarea se face prin concurs, organizat conform prevederilor legale; pentru funcțiile publice 
de conducere, concursul este organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici; accesul 
este condiționat de deținerea cetățeniei române, a cunoașterii limbii române, de lipsa activității 
anterioare de poliție politică, nu a fost condamnat pentru anumite infracțiuni prevăzute de lege, 
nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau concediat disciplinar cu 7 ani înainte de numirea în 
funcția publică; pentru fiecare grad profesional sunt cerințe minime obligatorii de vechime în 
specialitate; pentru funcțiile de director, vechimea minimă este de 7 ani, existând și condiția 
suplimentară a studiilor post-universitare sau de masterat în domeniul administrației 
publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției; 

- numireaîn funcție se face prin act administrativ emis de conducătorul autorității/instituției la 
propunerea A.N.F.P., la care se anexează fișa postului, pentru perioade de timp 
nedeterminate; prin excepție, numirea se poate face pe perioadă determinată doar pentru 
funcțiile publice temporar vacante; 

- promovarea este reglementată; 
- A.N.F.P. este organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul creării și 

dezvoltării corpului funcționarilor publici; elaborează criteriile de evaluare a funcționarilor 
publici, stabilește programe de formare împreună cu I.N.A., urmărește legalitatea deciziilor 
autorităților în raport cu funcția publică, organizează/monitorizează/suspendă 
concursuri/examene, redistribuie funcționari în posturi vacante, ș.a.; 

- dreptul la asociere sindicală e garantat; posibilitatea încheierii de acorduri la nivelul 
autorității/instituției; prevederea constituirii de comisii paritare; 

- drept la grevă; 
- drepturi la concedii similare celor ale personalului contractual; 
- salarizare conform legii și sistemului unitar de salarizare a funcționarilor publici; 
- timp de lucru 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, conform legii; 
- în exercitarea atribuțiilor de serviciu, funcționarul beneficiază de protecție din partea 

autorității/instituției împotriva amenințărilor, violenței, ultrajului; măsuri speciale pentru 
cei cu atribuții de inspecție și control; despăgubiri pentru pagubele materiale suferite în 
exercițiul funcțiunii; 

- interdicție privind ocuparea unor funcții de conducere în organizații politice; interdicție de a 
face parte din partide politice pentru înalții funcționari publici; 

- interdicție de a-și exprima public, în exercitarea atribuțiilor, opiniile politice; 
- obligație de a executa dispozițiile scrise ale superiorului și de a semnala dispozițiile vădit 

ilegale superiorilor ierarhici ai superiorului său direct; 
- obligații de păstrare a secretului de stat, de serviciu și a condifențialității informațiilor; 
- interdicția intrării în legătură directă cu petenții; 
- obligația depunerii declarațiilor de avere și interese; 
- obligația respectării regimului conflictului de interese și al incompatibilităților; 
- evaluarea se realizează anual, de către superiorul ierarhic, contrasemnată de conducătorul 

autorității/coordonatorul superiorului; 4 calificative: f.bine-nesatisfăcător; sunt evaluate modul 
și gradul de atingere a obiectivelor individuale, gradul de îndeplinire a criteriilor de 
performanță; evaluarea se realizează pentru un an calendaristic, în cursul anului următor (cu 
excepții, existând și posibilitatea evaluării parțiale); obiectivele și criteriile de performanță sunt 
stabilite la începutul perioadei evaluate și pot fi revizuite trimestrial sau ori de câte ori intervin 
modificări în structura autorității/instituției; evaluarea are 3 etape: completarea raportului, 
interviul, contrasemnarea (poate modifica raportul inițial); evaluarea poate fi contestată la 
conducătorul instituției, apoi în contencios-administrativ; condiționează promovarea (minimum 
„bine”); evaluarea urmărește: corelare între activitate și cerințele funcției, instituirea unui 
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sistem motivațional care să stimuleze performanța, identificarea nevoilor de pregătire 
profesională; evaluarea este reglementată prin H.G. nr. 611/2008pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în M.Of. nr. 530/14 
iul. 2008, cu modificările și completările ulterioare; criteriile de evaluare a performanțelor 
funcționarilor publici sunt prevăzute în Anexa III a Legii nr. 188/1999(Anexa 5); 

- promovarea: condiții de studii post-universitare sau de masterat, evaluări anterioare cu 
calificativ minim „bine”, fără sancțiuni disciplinare neradiate în cazierul administrativ; 

- sancțiunile disciplinare sunt: mustrare scrisă; diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o 
perioadă de până la 3 luni; suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după 
caz, de promovare în funcția publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani; retrogradarea în funcția 
publică pe o perioadă de până la un an; destituirea din funcția publică. Încalcarea de către 
funcționarii publici, cu vinovăție, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, 
contravențională, civilă sau penală, după caz. Încălcarea cu vinovăție de către funcționarii 
publici a îndtoririlor corespunzătoare funcției publice pe care o dețin și a normelor de conduită 
profesională și civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară(aplicabilă în termen de 
1 an de la sesizarea faptei, maximum 2 ani după săvârșire);comisia de disciplină se constituie 
conform legii; 

- modificarea raporturilor de serviciu se realizează în forma mobilității (pentru eficientizarea 
autorității/instituției sau în interesul funcționarului – pentru dezvoltarea carierei sale), sub 
formă de delegare (maximum 60 de zile calendaristice sau mai mult, cu acordul funcționarului), 
detașare (maximum 6 luni sau mai mult, cu acordul funcționarului), transfer (cu acordul scris 
sau la cererea funcționarului), mutare (în cadrul aceleiași autorități/instituții, definitivă sau 
temporară, cu acordul sau la cererea funcționarului; refuzul nejustificat constituie abatere 
disciplinară), exercitarea temporară a unei funcții de conducere; 

- suspendarea raporturilor de serviciu – conform legii sau la inițiativa funcționarului (până la 
4 ani); 

- încetarea raporturilor de serviciu: de drept, prin acordul părților, eliberare din funcție 
(inclusiv pentru incompetență – calificativ „nesatisfăcător”; preaviz: 30 de zile calendaristice), 
destituire (pentru abateri disciplinare), demisie (termenul de producere a efectelor este de 30 de 
zile calendaristice); în cazul eliberării din funcție pentru cauze ce nu țin de persoana sa, 
funcționarul de conducere are prioritate la funcțiile de nivel inferior, acestea putând fi 
modificate pentru a corespunde condițiilor de studii și vechime ale funcționarului respectiv; 

- în cazul reorganizării, funcționarii pot fi reîncadrați în noile funcții, în condițiile legii; 
- existența corpului de rezervă al funcționarilor publici și a procedurii redistribuirii(prin ordin 

al președintelui A.N.F.P.); 
- competența instanțelor pentru cauze privind raporturile de serviciu: secțiile de contencios-

administrativ ale tribunalelor sau alte instanțe prevăzute de lege; 
- posturile contractuale care exercită activități de natura celor privind prerogativele de putere 

publică pot fi transformate în funcții publice și ocupanții lor numiți în funcții publice, dacă 
îndeplinesc condițiile specifice; 

- funcțiile de conducere reprezintă maximum 12% din totalul funcțiilor. 
 
3. Manageri ai instituțiilor publice de cultură 

O.U.G. nr. 189/2008 se aplică, potrivit art. 1, alin. (1), instituțiilor publice care organizează și 
desfășoară activități cultural-artistice sau care oferă servicii în domeniul culturii. 

Art. 2 al Ordonanței stabilește și definește părțile, obiectul și alte elemente ale contractului de 
management, astfel: 
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„a)autoritate - organ al administraţiei publice centrale sau al administraţiei publice locale, autoritatea 
deliberativă, reprezentată prin ministru, conducător sau autoritate executivă, în calitate de ordonator 
principal de credite pentru instituţia publică de cultură, după caz”; potrivit Legii nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, publicată în M.Of. nr. 618/18 iul. 2006, cu modificările și completările 
ulterioare, organele deliberative sunt consiliile locale și județene, iar organele executive sunt primarii 
[art. 2, alin. (1), pct. 5]; potrivit art. 21 din Legea nr. 273/2006, ordonatorii principali de credite sunt 
primarii și președinții consiliilor județene; potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, 
publicată în M.Of. 597/13 aug. 2002, cu modificările și completările ulterioare, art. 20, alin. (2), 
„ordonatorii principali de credite sunt miniștrii, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale 
administrației publice centrale, conducătorii altor autorități publice și conducătorii instituțiilor publice 
autonome”. 
„b)manager - persoana fizică ce a câştigat concursul de de proiecte de management şi a încheiat un 
contract de management cu autoritatea, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; managerul nu este 
funcţionar public, nu este angajat cu contract individual de muncă şi nu are statut de funcţie de 
autoritate publică; 
c) management - organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii unei instituţii publice de cultură de 
către o persoană fizică, pe baza setului de cerinţe definite de autoritate în caietul de obiective, în 
condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; 
d) caiet de obiective - setul de cerinţe formulate de către autoritate, pe care managerul trebuie să le 
îndeplinească, prin intermediul instituţiei publice de cultură, în vederea satisfacerii nevoilor culturale 
ale comunităţii, într-o perioadă determinată de timp;  
e) proiect de management - documentul elaborat de candidat, ca ofertă, care cuprinde descrierea 
soluţiilor concrete, a rezultatelor preconizate, precum şi estimarea resurselor şi mijloacelor necesare 
îndeplinirii cerinţelor stabilite de către autoritate prin caietul de obiective; 
f) contract de management - contractul încheiat pe durată determinată între ordonatorul principal 
de credite şi manager, prin care managerul se obligă, în schimbul unei remuneraţii, să asigure 
conducerea şi buna administrare a activităţii instituţiei publice de cultură, în conformitate cu 
prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă”. 
 
Caracteristicile contractului de management sunt: 

- încheierea lui între o persoană fizică, „manager”, și „autoritate”, un ordonator principal de 
credite, reprezentant al autorității în subordinea căreia funcționează instituția publică de cultură; 

- durata determinată a contractului – între 3 și 5 ani; 
- accesul la funcția de „manager” se realizează prin concurs de proiecte de management; 

regulamentul-cadru privind organizarea concursului este elaborat de M.C.I.N. - Ordinul 
ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 
desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și 
desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a 
modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de 
management, publicat în M.Of. nr. 962/24 dec. 2015; printre particularitățile modalității de 
acces se numără și depunerea proiectului de management în formă anonimizată, de către 
candidați (O.U.G. nr. 189/2008, art. 13), ca și evaluarea lor pe baza unui document redactat 
anterior datei concursului, în afara condițiilor uzuale pentru alte tipuri de concursuri;comisiile 
de concurs se constituie la nivelul autorității și includ 1/3 reprezentanți ai autorității și 2/3 
specialiști în domeniul de referință al postului; 

- comisiile de concurs, evaluare și contestații, inclusiv secretariatele lor tehnice, sunt retribuite 
cu 10% din indemnizația ordonatorului de credite, prin convenții încheiate în temeiul 
Codului Civil; 

- prevederile O.U.G. nr. 189/2008, art. 20, alin. (5)-(6) („Rezultatul final al concursului, 
proiectul de management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de 
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management se aprobă prin ordin sau, după caz, dispoziţie a autorităţii; alin. (6) Actul 
administrativ prevăzut la alin. (5) poate fi atacat în justiţie în condiţiile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004...”) indică faptul că actul administrativ la care se face referire este 
unul cu caracter individual, care echivalează cu un act de numire în funcție; 

- clauzele contractului de management se stabilesc de către părți prin negociere; contractul 
poate fi renegociat anual în privința programului minimal al instituției și, implicit, adiționat, 
legătura dintre clauze și proiectul de management nefiind condiționată expres de O.U.G. nr. 
189/2008; 

- O.U.G. nr. 189/2008 instituie drepturi speciale pentru titularul contractului de management în 
privința participării lui, în temeiul Legii nr. 8/1996, la realizarea unor proiecte ale instituției, 
retribuția primită fiind agreată de autoritate și consemnată în acte adiționale la contractul de 
management; 

- remunerația este asimilată fiscal și sub aspectul altor obligații de plată salariului; 
- managerul beneficiază de „timp de odihnă” asimilabil concediului de odihnă și alte zile libere 

prevăzute de Codul muncii; 
- pentru funcția deținută anterior în instituție se instituie suspendarea contractului individual de 

muncă; 
- suspendarea contractului de management poate interveni în situații prevăzute de lege sau la 

cererea managerului; 
- evaluarea managerului se face anual și la sfârșitul contractului, de către comisii de evaluare, pe 

baza raportului prezentat de manager; nota minimă pentru continuarea contractului este 7; la 
evaluarea finală, dacă nota obținută este de cel puțin 9, managerul poate depune un nou proiect; 

- autoritatea are obligația asigurării formării profesionalea managerului, prin Institutul Național 
de Cercetare și Formare Culturală din subordinea M.C.I.N.,  în termen de 1 an de la 
contractare; 

- instanța competentă pentru soluționarea litigiilor apărute în legătură cu contractul de 
management este tribunalul competent teritorial pentru sediul autorității; litigiile fac obiectul 
Legii nr. 554/2004 privind contenciosul-administrativ. 
 

Contractul de management se aplică și altor funcții de conducere din sistemul bugetar – unităților de 
învățământ (contract de management financiar-administrativ între directorul unității și ordonatorul de 
credite, contract de management educațional între director și inspectorul școlar general) – 
O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământpreuniversitar, publicat în M.Of. nr. 720/19 sep. 2016, cu modificările și 
completările ulterioare -, și celor din sistemul public de sănătate –O.M.S. nr. 1384/2010 privind 
aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a 
activității managerului spitalului public, publicat în M.Of. nr. 764/16 noi. 2010, cu modificările și 
completările ulterioare. De asemenea, Legeanr. 66/1993 a contractului de management, publicată 
înM.Of. nr. 244/13 oct. 1993, cu modificările și completările ulterioare, stabilește un regim de 
management aplicabil societăților comerciale cu capital social deținut de stat în proporție de minimum 
50%, iarOrdonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, publicată în M.Of. nr. 883/14 dec. 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
111/2016, publicată în M.Of. nr. 415/1 iun. 2016, cu modificările și completările ulterioare, stabilește 
un model de management comparabil celor prevăzute de actele normative menționate anterior. 
 
4. Funcții de demnitate publică 

 
Funcțiile de demnitate publică sunt cele ocupate„prin mandat obținut direct, prin alegeri organizate, 
sau indirect, prin numire, în condițiile legii” (Legea nr. 153/2017, art. 7, lit. h);în cazul ocupării ca 
urmare directă a procesului electoral, persoana fizică este investită cu demnitatea publică respectivă. 
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Aceste funcții corespund celor de conducere, altele decât funcțiile publice prevăzute de Legea nr. 
188/1999, din cadrul administrației publice centrale – Administrația Prezidențială, Guvern, 
ministereetc.; în domeniul culturii, ocupă funcții de demnitate publică ministrul culturii, secretarii de 
stat și cabinetele demnitarilor aferente acestor poziții. 

Funcțiile de demnitate publică sunt enumerate în Legea-cadru nr.153/2017privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Anexa IX. Legea nr. 
153/2017, art. 2, alin. (3) stipulează că funcțiile de demnitate publică sunt ocupate în baza contractului 
individual de muncă (pe durata mandatului); ocupanții acestor funcții beneficiază de indemnizații 
lunare cărora nu li aplică sporuri – Legea nr. 153/2017, art. 7, lit. d), precum și de vechime în muncă și 
în specialitate. 

Funcțiile principale de conducere ale cultelor religioase sunt asimilate funcțiilor de demnitate publică – 
Legea nr. 153/2017, Anexa I, Cap. III, lit. B. 

5. Concluzii 
 
Din informațiile prezentate mai sus, se remarcă faptul că cele patru modalități de ocupare a funcțiilor 
de conducere din domeniul culturii, sectorul public, diferă prin natura raporturilor contractuale, 
obiectul și durata contractelor, modalitatea de recrutare și stabilitatea în funcție. 

Comparând cele patru categorii de funcții de conducere, remarcăm faptul că obiectul raporturilor este 
precis individualizat de lege în cazul funcției publice, raporturile de serviciu încheiate între funcționari 
publici și autorități sau instituții publice având ca obiect activități ce implică exercitarea prerogativelor 
de putere publică și au ca scop realizarea acestor prerogative. 

Cadrul normativ general și special al funcției publice, precum și cel al funcțiilor de demnitate publică 
nefiind specifice domeniului culturii, ci unor categorii de activități comune administrației publice, 
apreciem că proiectul Codului patrimoniului nu poate opera modificări în structura actuală a 
personalului ce ocupă funcții publice și de demnitate publică – la nivelul administrației publice 
centrale, al serviciilor publice deconcentrate al M.C.I.N. și la nivelul administrației publice locale. 

Aceste funcții beneficiază de stabilitate, potrivit legii, asigurându-se, implicit, cel puțin la nivelul 
premiselor legale, profesionalizarea și creșterea constantă a competenței sistemului administrației 
publice din domeniul culturii. 

În mod evident, dintre cele patru modalități de ocupare a unei funcții de conducere a unei autorități sau 
instituții publice de cultură, se remarcă drept particulară cea de „manager”, instituită prin O.U.G. nr. 
189/2008 și, anterior, prin O.U.G. nr. 26/2005, pentru instituțiile publice de cultură; anterior, funcțiile 
echivalente de „director general” și „director” erau contractuale. 
 
Diferența fundamentală dintre reglementarea anterioară, cea de personal contractual, și formula actuală 
a „managerului instituției de cultură” este durata contractului – nedeterminată în primul caz și 
determinată în cel de-al doilea. 
 
Pentru că O.U.G. nr. 189/2008 permite reînoirea nelimitată, în fapt, a contractului de management 
dintre o persoană fizică și o autoritate publică, prin organizarea fie de concursuri la care poate participa 
doar ocupantul funcției de manager sau de concursuri deschise și altor candidați, putem afirma că este 
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o falsă durată determinată a cărei durată efectivă este circumstanțiată în fapt de comisia de evaluare 
care, nota bene, nu este neapărat aceeași de la începutul până la sfârșitul contractului de management, 
instabilitatea componenței comisiei (ai cărei membri sunt contractați de autoritate în temeiul Codului 
civil, deși raporturile dintre autoritate și manager aparțin sferei contencios-administrativului) creând 
condiții inegale de la o evaluare la alta și având potențial de a afecta obiectivitatea evaluării. 
 
Modalitatea de evaluare a managerului, fie că este vorba despre evaluarea inițială, în faza recrutării, 
evaluarea intermediară (anuală, în executarea contractului de management) sau finală (care permite 
participarea exclusivă sau neexclusivă la un nou concurs de recrutare) este un alt element de 
diferențiere între funcția contractuală de director și cea de manager: 

- în cazul directorului, recrutarea se face și prin probă scrisă, verificându-se cunoștințele de 
specialitate ale candidatului; în cazul managerului, nu se verifică în scris cunoștințele de 
specialitate; 

- proba scrisă în procedura de recrutare a personalului contractual se desfășoară sub 
supravegherea autorității sau instituției care organizează concursul, în timp ce elaborarea 
proiectului de management se desfășoară în afara controlului organizatorilor concursului, fiind 
dificil de verificat dacă sau în ce măsură proiectul a fost întocmit de candidat și dacă și în ce 
măsură materialul depus spre evaluare reprezintă cunoștințele și competențele candidatului și 
nu ale altor specialiști ce ar fi putut fi consultați de candidat în elaborarea proiectului, 
specialiști ce e ce puțin incert, dacă nu improbabil să îl însoțească pe viitorul manager și în 
actul de implementare a proiectului;  

- secretizarea proiectelor de management supuse evaluării (de fapt a identității candidaților care 
le depun) s-a dovedit a avea carențe de ordin administrativ, ducând, în anumite cazuri, la 
anularea procedurii, evaluatorii constatând ulterior că se aflau în situații de conflict de interese, 
în raport cu unii candidați (situație creată în organizarea concursului pentru Biblioteca 
Națională a României, din aprilie 20192); 

- este neclară utilitatea necunoașterii identității membrilor comisiilor de evaluare și a modalității 
de aprobare a rezultatelor evaluării prin act al autorității publice organizatoare – autoritatea își 
însușește rezultatele și, implicit, răspunderea cu privire la acestea - în cazul aprobării, însă 
ipoteza contrară, a neaprobării, nu este reglementată; evident, nu există un temei legal pentru 
obligativitatea rezultatelor deliberării unei comisii numite prin act al autorității și contractate în 
temeiul Codului civil față de autoritatea publică, legiuitorul introducând, în compensare, actul 
de aprobare al autorității; rezultă, per a contrario, că rezultatul deliberării nu este obligatoriu 
pentru autoritate, impunându-se, așadar completarea reglementării actuale; 

- proiectul de management în temeiul căruia este recrutat managerul este, de iure et facto, pasibil 
de a fi modificat, atât în etapa inițială a negocierii prealabile încheierii contractului de 
management, cât și ulterior, în cadrul evaluărilor periodice, neconstituind o bază obiectivă 
pentru recrutarea managerului;  

- având în vedere că și personalul contractual trebuie să răspundă obiectivelor și criteriilor de 
performanță stabilite de angajator atât prin fișa postului, cât și în cadrul procedurii anuale de 
evaluare, iar o prestație necorespunzătoare poate duce la concediere, nu considerăm că 
procedura de recrutare și evaluare prevăzută de O.U.G. nr. 189/2008 este superioară calitativ 
celei prevăzute de Codul muncii, cu potențial suplimentar de a aduce beneficii în activitatea 
instituțiilor de cultură. 

 
Natura raporturilor contractuale este, de asemenea, diferită între funcția contractuală de director și 
cea de manager, în prima situații raporturile fiind de muncă, iar în cazul managerului raporturile fiind 
                                                             
2http://www.cultura.ro/concurs-proiecte-de-management-organizat-pentru-biblioteca-nationala-romaniei (Accesat: 2 mai 
2019). 

http://www.cultura.ro/concurs-proiecte-de-management-organizat-pentru-biblioteca-nationala-romaniei
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de natură administrativă; deși sub numeroase aspecte O.U.G. nr. 189/2008 asimilează contractul de 
management sau elemente ale acestuia contractului de muncă (aspect ce ridică întrebarea dacă acest 
contract de management nu are, de fapt, natura unui contract de muncă), litigiile având ca obiect 
contractele de management sunt de competența instanțelor de contencios-administrativ și nu 
beneficiază de regimul special instituit de lege pentru conflictele de muncă– urgență în judecare, 
inversarea sarcinii probei etc. 
 
Nu putem să nu remarcăm faptul că, în ultimii ani, aplicarea acestui act normativ a condus la blocaje 
administrative fără precedent în activitatea de conducere a instituțiilor publice de cultură, cauzate de 
reorganizarea repetată a unor concursuri de management sau a evaluărilor managerilor, de litigii de 
lungă durată și de conduceri interimare prelungite – amintim aici cazurile de notorietate ale Muzeului 
Național de Artă al României, Muzeului Național al Țăranului Român, Operei Naționale București. 
Instabilitatea în ocuparea funcției și durata determinată a contractului, precum și modalitățile de 
evaluare ieșite din sfera obiectivității incontestabile sau permanent susceptibile de a crea dificultăți de 
aplicare sunt, în mod evident, fundamentele acestor situații litigioase. 
 
Din datele raportate de departamentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Identității 
Naționale, referitoare la instituțiile publice de cultură din subordinea sa, date corespunzătoare anului 
20173, reținem următoarele informații care indică instabilitatea, imprevizibilitatea și precaritatea 
acestei formule de recrutare și contractare a conducătorilor instituțiilor de cultură, într-un singur an 
încheindu-se nu mai puțin de 43 de acte adiționale la contracte de management în derulare și 40 de 
contracte pentru conducerea interimară a 19 instituții din subordinea M.C.I.N., dintre care unele de 
primă importanță în domeniul patrimoniului cultural: 
 

- au fost elaborate 43 de acte adiționale la contractele de management aflate în curs de 
derulare, încheiate cu managerii instituțiilor publice de cultură din subordinea M.C.I.N. 
(Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală-2; Institutul Naţional al 
Patrimoniului -3; Muzeul Naţional Bran;Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” -2; 
MuzeulNaţional „Brukenthal”-2; Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-
Napoca;Muzeul de Artă „Vasile Grigore –pictor şi colecţionar”;Muzeul Național al Hărților și 
Cărții Vechi;Biblioteca Naţională a României; Muzeul Național de Artă Contemporană al 
României;Muzeul Național al Țăranului Român din București;Muzeul de Artă „Vasile Grigore 
–pictor şi colecţionar”); 

- au fost elaborate și aprobate 40 contracte de management pentru asigurarea conducerii 
interimare a 19 instituții publice de cultură aflate în subordinea M.C.I.N. (Muzeul 
Național Bran -7; Muzeul Național al Țăranului Român –3; Biblioteca Națională a României –
5; Muzeul Național de Istorie a României –1; Complexul Muzeal Național „Moldova” –1; 
Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală –1; Centrul de Cultură „George 
Apostu” –1; Muzeul Național „George Enescu” din București –1; Muzeul Național de Istorie 
Naturală „Grigore Antipa” –1; Muzeul Național de Artă Contemporană al României –1; 
Muzeul Național de Artă al României -1.) 
 

În anul 2016, au fost încheiate 30 de acte adiționale și 27 de contracte pentru asigurarea conducerii 
interimare a unor instituții din subordinea M.C.I.N.4 
 

                                                             
3http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/RAPORT%20ACTIVITATE%20SEMNAT%202017%20-
MCIN_0.pdf (Accesat: 23 aprilie 2019). 
4http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/M.C.I.N.%20-%20raport%20de%20activitate%202016.-
%20pentru%20site%20-pdf.pdf (Accesat: 23 aprilie 2019). 

http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/RAPORT%20ACTIVITATE%20SEMNAT%202017%20-MCIN_0.pdf
http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/RAPORT%20ACTIVITATE%20SEMNAT%202017%20-MCIN_0.pdf
http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/M.C.I.N.%20-%20raport%20de%20activitate%202016.-%20pentru%20site%20-pdf.pdf
http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/M.C.I.N.%20-%20raport%20de%20activitate%202016.-%20pentru%20site%20-pdf.pdf
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Pe de altă parte, beneficiile instituirii acestui regim special pentru conducerea instituțiilor de cultură nu 
sunt la fel de evidente, în absența unor date statistice care să indice o îmbunătățire a activității 
instituțiilor de cultură neputând fi făcute aprecieri obiective în acest sens.  
 
O evaluare a impactului reglementărilor asupra managementului instituțiilor de cultură – O.G. nr. 
26/2005 și O.U.G. nr. 189/2008 -, este mai mult imperativ a fi realizată de către Ministerul Culturii și 
Identității Naționale, inclusiv sub aspectul impactului bugetar al procedurilor de evaluare și contestare 
a acestor proceduri. 
 
În acest moment, în considerarea celor prezentate mai sus, apreciem că diferențierea față de statutul 
personalului contractual a conducerii instituțiilor de cultură prin regimul O.U.G. nr. 189/2008 nu este 
necesar a fi menținută. 
 
În ceea ce privește posibilitatea încadrării funcției de conducător al unei instituții publice de 
conducere în categoria funcțiilor publice, constatăm că acestei funcții îi corespund mai multe 
prerogative de putere publică: punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative;consilierea, 
controlul și auditul public intern;gestionarea resurselor umane și a resurselor financiare;reprezentarea 
intereselor autorității sau instituției publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de 
drept public sau privat, din țară si străinatate, precum și reprezentarea în justiție a autorității sau 
instituției publice în care își desfășoară activitatea. 
 
Transformarea funcțiilor de conducere a instituțiilor publice de cultură în funcții publice de conducere 
ar menține raporturile directe ale managerului/directorului cu autoritatea publică, ca și reglementarea 
lor sub incidența Legii contenciosului-administrativ, și ar putea crea condițiile necesare pentru o mai 
bună selecție și pregătire profesională continuă (sub aspectul organizării și funcționării instituțiilor 
publice, inclusiv a gestionării resurselor acestora) și ar limita situațiile cu potențial de conflict de 
interese existent în prezent [ocuparea funcției de management nefiind condiționată de neasumarea altor 
obligații contractuale, cu excepția funcțiilor deținute în instituția condusă sau în alte instituții de 
cultură, pentru care contractele de muncă se suspendă pe perioada exercitării funcției de manager – 
O.U.G. nr. 189/2008, art. 29, alin. (3) -, mai mult, O.U.G. nr. 189/2008 permițând chiar încheierea 
unor contracte în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, adiționale 
contractului de management, pentru participarea la proiecte desfășurate de instituția condusă de 
respectivul manager – O.U.G. nr. 189/2008, art. 28]. 
 
Pe de altă parte, încadrarea ca funcție publică ar putea aduce nu doar stabilitate, ci și o rigidizare a 
managementului instituțiilor publice de cultură, cu posibilitate redusă de răspuns la schimbările rapide 
de viziune și practică specifice domeniilor creative, funcțiile contractuale oferind, prin comparație, o 
mai mare flexibilitate. 
 
 
Tabel comparativprivind caracteristicile diferitelor funcții de conducere corespunzătoare 
autorităților și instituțiilor publice din domeniul protejării patrimoniului cultural 

 Personal 
contractual 

Funcționari publici Manageri Demnitari 

Raporturi Raporturi de muncă 

 

Raporturi de serviciu Contractuale Raporturi de 
muncă 
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Părți Salariat și angajator 

 

Funcționar public și 
autorități/instituții 
ale administrației 
publice 

Manager și 
ordonator principal 
de credite 

 

Temei 
raporturi 
juridice 

Contract individual 
de muncă 

 

Act administrativ de 
numire, emis în 
condițiile legii 

Contract de 
management 
negociat între părți; 
clauze obligatorii 
conform O.U.G. nr. 
189/2008, model-
cadru; contractul 
poate fi renegociat 
anual; 

Mandat - 
Ales/Numit; 
contract 
individual de 
muncă/act 
administrativ de 
numire, emis în 
condițiile legii 

Acces Concurs (probă 
scrisă, 
interviu)organizat 
conform legii și 
condiții preliminare 
de acces studii, 
vechime ș.a. 

Concurs (probă 
scrisă, interviu) sau 
alte modalități, 
conform legii, și 
condiții de studii, 
vechime ș.a; 
evaluatori cu funcții 
publice + A.N.F.P. 

Concurs de proiecte 
de management 
(analiză proiect, 
interviu public 
pentru susținere 
proiect, probă scrisă 
pentru departajare, 
punctaj minim 7 
pentru analiză 
proiect și medie 
probe)și condiții de 
studii. 

Criterii de apreciere 
a proiectului (OUG 
189/2008, art. 12): 
a) analiza 
socioculturală a 
mediului în care îşi 
desfăşoară 
activitatea instituţia 
publică de cultură şi 
propuneri privind 
evoluţia acesteia în 
sistemul 
instituţional 
existent;b) analiza 
activităţii instituţiei 
publice de cultură 
şi, în funcţie de 
specific, propuneri 
privind 
îmbunătăţirea 
acesteia;c) analiza 
organizării 
instituţiei publice 

Proces electiv, 
condiții de 
participare 
stabilite de lege; 
investire/numire. 
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de cultură şi 
propuneri de 
reorganizare şi/sau 
restructurare, după 
caz;d) analiza 
situaţiei 
economico-
financiare a 
instituţiei publice 
de cultură;e) 
strategia, 
programele şi 
planul de acţiune 
pentru îndeplinirea 
misiunii specifice a 
instituţiei publice 
de cultură, conform 
sarcinilor formulate 
de autoritate;f) o 
previziune a 
evoluţiei 
economico-
financiare a 
instituţiei publice 
de cultură, cu o 
estimare a 
resurselor 
financiare ce ar 
trebui alocate de 
către autoritate, 
precum şi a 
veniturilor 
instituţiei ce pot fi 
atrase din alte 
surse. 

Art. 13 Proiectele 
de management 
sunt elaborate de 
către candidaţi fără 
a fi personalizate, 
fără a avea 
semnături şi fără a 
conţine indicii 
privind identitatea 
autorului, cu 
respectarea 
cerinţelor din 
caietul de obiective 
şi a prevederilor 
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legislaţiei indicate 
în bibliografie. 

Comisii de 
concurs 

Stabilită de angajator Funcționari publici, 
reprezentant 
A.N.F.P.; 
indemnizație 10% 
din salariul minim 
brut 

1/3 reprezentanți ai 
autorității, 2/3 
specialiști; 
retribuție 10% din 
indemnizația 
ordonatorului, prin 
contract civil 

 Nu este cazul 

Obiect Muncă Prerogative putere 
publică 

Management – 
organizare, 
gestionare și 
conducere activitate 
instituție de cultură; 
conducerea și buna 
administrare a 
activității instituției 

Autoritate publică 

Durata 
contractul
ui 

Nedeterminată/deter
minată prin excepție, 
conform legii 

Nedeterminată/deter
minată prin excepție 
(posturi vacante 
temporar), conform 
legii 

Determinată: 3-5 
ani 

Determinată: 
mandat 

Funcție Conform C.O.R. sau 
altor acte normative 

Conform L. nr. 
188/1999 (funcții 
publice de 
conducere: șef 
birou/serviciu, 
director, director 
general). 

Manager Conform L. nr. 
153/2017. 

Plată Salariu 

 

Salariu Remunerație 
asimilată fiscal 
salariului 

Indemnizație 

Evaluare Anuală, de către 
angajator/superior. 

Anuală, de către 
superior, 
contrasemnată de 
conducător. 

Pe baza proiectului 
de management, 
conform termenelor 
stabilite prin 
contract, anuale și 
finală; pe baza 
raportului anual; de 
către comisie de 
evaluare similară 
celei de concurs. 

După caz, 
conform legii. 

Criterii de 
evaluare 
anuală 

Stabilite de angajator Stabilite de lege – 
anexă la L. nr. 
188/1999 

Stabilite de lege După caz, 
conform legii 

Sancțiuni 
disciplinare 

Avertismentul scris; 
retrogradarea din 
funcţie, cu acordarea 
salariului 

Mustrare scrisă; 
diminuarea 
drepturilor salariale 
cu 5-20% pe o 

Încetarea 
contractului; nu 
sunt prevăzute 
expres de lege. 

După caz, 
conform legii. 
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corespunzător 
funcţiei în care s-a 
dispus retrogradarea, 
pentru o durată ce nu 
poate depăşi 60 de 
zile; reducerea 
salariului de bază pe 
o durată de 1 -3 luni
cu 5 -10%; reducerea
salariului de bază
şi/sau, după caz, şi a
indemnizaţiei de
conducere pe o 
perioadă de 1 -3 luni 
cu 5 -10%; 
desfacerea 
disciplinară a 
contractului 
individual de muncă. 

perioadă de până la 
3 luni; suspendarea 
dreptului de 
avansare în gradele 
de salarizare sau, 
după caz, de 
promovare în funcția 
publică pe o 
perioadă de la 1 la 3 
ani; retrogradarea în 
funcția publică pe o 
perioadă de până la 
un an; destituirea din 
funcția publică. 

Competenț
a 
instanțelor 
în 
soluționar
ea litigiilor 

Instanța 
judecătorească 
competentă teritorial 
pentru 
domiciliul/sediul 
reclamantului; acțiuni 
scutite de timbru și 
taxă de timbru. 

Secție contencios-
administrativ a 
tribunalului (sau 
alta, conform legii). 

Secție contencios-
administrativ a 
tribunalului aferent 
sediului autorității. 

După caz, 
conform legii. 

III. Sinteză privind situația structurilor specifice de conducere colectivă (consiliile 
de administraţie și consiliile ştiinţifice), din perspectiva prevederilor legale cu privire la 
funcţionarii publici, respectiv la managementul instituţiilor publice, coroborat cu prevederile din 
legislația specifică patrimoniului cultural

Din analiza actelor normative cu incidență în domeniul protejării patrimoniului cultural, am reținut 
două reglementări principale ce vizează structuri de conducere colectivă în administrație publică 
(funcții de demnitate publică) și, respectiv, în managementul instituțiilor publice de cultură: 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, distinge între autoritățile publice locale
deliberative - consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului
București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București -,și executive - primarii,
primarii de sectoare și primarul general al municipiului București [art. 2, alin. (1), pct. 5];

- O.U.G. nr. 189/2008, art. 26, alin. (1) prevede că „În funcţie de mărimea, complexitatea şi specificul
instituţiei publice de cultură, managerul este asistat în activitatea sa de organisme colegiale, după cum
urmează: a) un consiliu administrativ, cu rol deliberativ sau consultativ, în funcţie de reglementările
legale pentru fiecare categorie de instituţie; b) un consiliu de specialitate, cu rol consultativ, în funcţie
de specificul activităţii instituţiei.”
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Cele două categorii de structuri colective de conducere nefiind comparabile, date fiind modalitățile 
diferite de constituire, atribuțiile și natura acestor atribuții, prevederile O.U.G. nr. 189/2008 vor fi 
analizate prin comparație cu prevederi similare din alte domenii de activitate și cu prevederi din 
reglementările speciale din domeniul culturii. 

Un sistem similar celui stabilit de O.U.G. nr. 189/2008, dar cu o structură mult mai echilibrată în ceea 
ce privește raporturile dintre autoritatea publică, întreprinderea publică și conducerea acesteia – consilii 
de administrație și directori -, este Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată în M.Of. nr. 883/14 dec. 2011, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 111/2016, publicată în M.Of. nr. 415/1 iun. 2016, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Acest act normativ se aplică organizațiilor publice cu scopuri lucrative, spre deosebire de O.U.G: nr. 
189/2008. 

Soluțiile propuse de O.U.G. nr. 109/2011 sunt, în sinteză, următoarele: 

- consiliul de administrație este format din reprezentanți ai autorităților publice și din specialiști 
externi, selectați pe baza competențelor și experienței profesionale, printr-o procedură 
concurențială, specială (prevăzută de actul normativ); „administratorii” sunt înscriși într-o listă 
centralizată de Ministerul Finanțelor; ei răspund, în temeiul unui contract de mandat de 
maximum 4 ani, pentru îndeplinirea indicatorilor economici și neeconomici de performanță 
stabiliți de autoritate pentru întreprinderea respectivă printr-un document prealabil numirii 
consiliului, „scrisoarea de așteptări” și negociați ulterior cu administratorii; procedura de 
selecție presupune publicarea unui anunț și stabilirea unei liste de 5 candidați pentru fiecare 
post de administrator sau director; acești candidați depun „declarații de intenție”; odată numit, 
consiliul de administrație elaborează un plan de administrare în 30 de zile de la numirea sa și 
nu anterior, în cadrul procesului de selecție, ca în cazul managerilor instituțiilor de cultură; 

- autoritatea numește, evaluează, controlează, monitorizează, contractează, remunerează consiliul 
de administrație și stabilește criterii de integritate-clauze contractuale pentru administratori și 
directori; consiliul de administrație recrutează, contractează, evaluează, controlează și 
monitorizează directorii; 

- retribuția consiliului estre reglementată, având o componentă fixă și una variabilă (art. 8); 
- consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru 

realizarea obiectului de activitate al întreprinderii (art. 9); 
- director - persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate 

cu prevederile art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; directorul financiar/economic este asimilat directorului (art. 2, pct. 5); 

- scrisoare de așteptări - document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu 
orice acționari reprezentând, individual sau împreună, 5% din capitalul social al întreprinderii 
publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale 
întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile 
publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de 
cel puțin 4 ani (art. 2, pct. 6); 

- declarație de intenție - document de lucru întocmit pe baza elementelor din scrisoarea de 
așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, prin care 
candidații pentru postul de administrator, precum și candidații pentru postul de director, 
selectați și înscriși în lista scurtă, își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea 
întreprinderii publice. Declarația de intenție se prezintă în scris de către fiecare dintre candidați 
și este parte componentă a evaluării finale a acestora pentru clasificare și numire (art. 2, pct. 7); 
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- plan de administrare - instrument de lucru al administratorilor și al directorilor concretizat într-
un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei întreprinderi publice în 
perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: de administrare, întocmit de 
consiliul de administrație sau supraveghere, și de management, întocmit de directori sau 
membrii directoratului. Acesta este corelat cu scrisoarea de așteptări și stabilește misiunea, 
obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru 
derularea unei activități specifice pe parcursul unei perioade viitoare care nu poate depăși 4 ani 
(art. 2, pct. 8). 

Observăm că organul colegial de conducere al întreprinderilor publice reunește, în proporții diferite, 
atribuțiile consiliilor de administrație din instituțiile de cultură, ale comisiilor de recrutare și evaluare a 
managerilor instituțiilor de cultură, ale autorităților tutelare instituțiilor de cultură; răspunderea lor este, 
însă, diferită de cea a organismelor aferente rețelei instituționale culturale, prin tipul și obiectul 
raportului juridic – contract de mandat pentru îndeplinirea actelor necesare și utile pentru realizarea 
obiectului de activitate al întreprinderii. 
 
Consiliile de administrație ale instituțiilor publice intră într-un conflict netranșat de competențe cu 
managerii, atribuțiile lor fiind stabilite tot de autoritatea tutelară, prin regulamente de organizare și 
funcționare a instituțiilor de cultură, ca și în cazul managerilor – cu diferența că atribuțiile acestora sunt 
stabilite prin contractul de management; pe de altă parte, însă, majoritatea membrilor consiliilor de 
administrație nu are raporturi contractuale directe cu autoritatea, mai mult, consiliul fiind numit prin 
decizie a managerului. Astfel, printre membrii consiliului de administrație se pot afla subordonați 
ierarhici ai managerului, în raporturi contractuale de muncă cu instituția de cultură.  
 
Preeminența contractului de management și a deciziilor managerului față de hotărârile consiliului de 
administrație din care și managerul face parte, ca și autoritatea tutelară, prin reprezentant propriu, este 
dificil de demonstrat cu argumente de drept, dat fiind faptul că O.U.G. 189/2008, art. 26, alin. (1), 
stipulează că managerul este „asistat” de organe colegiale, sensul fiind de subordonare a acestora față 
de manager, în continuarea articolului, însă, precizându-se opusul, și anume că aceste organe pot avea 
rol deliberativ, nu doar consultativ, făcându-se trimitere generică la reglementările specifice fiecărui tip 
de instituție de cultură. 
 
În absența normei exacte de trimitere, am identificat următoarele prevederi aplicabile5: 

- Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, art. 25-27 – consiliul de administrație are 
rol deliberativ; 

- Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, art. 54 – consiliul de administrație are rol consultativ; 
- O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 

culturale – nu are prevederi asupra consiliilor de administrație; 
- O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 

desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, art. 18-19 - consiliul de administrație are rol 
deliberativ; 

- în actele normative menționate mai sus, consiliile științifice au rol exclusiv consultativ; 
- H.G. nr. 1069/2013privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru 

Cercetare şi Formare Culturală, art. 7, alin. (1), lit. a, b – consiliul administrativ are rol 
consultativ, consiliul de specialitate (științific) are rol consultativ; 

- H.G. nr. 593/2011privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, art. 
5, alin. (3), (5) – managerul este „ajutat de consiliul de administrație”, consiliul științific are rol 
consultativ. 

                                                             
5Forma în vigoare la data de 25 aprilie 2019. 
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În fața acestor abordări neunitare, date fiind raporturile de directă subordonare dintre autoritate și 
manager al instituției de cultură și raporturile contradictorii, prezentate mai sus, dintre manager, 
consiliu de administrație și autoritate, soluția care se impune este cea a instituirii rolului exclusiv 
consultativ al consiliului de administrație și, alternativ, reunirea consiliului de administrație și a 
celui științific într-un organ consultativ comun. (Proiectul Codului patrimoniului cultural va trebui 
să prevadă și modificarea corespunzătoare a O.G. nr. 21/2007, precum și a regulamentelor de 
organizare și funcționare a instituțiilor publice de cultură.) 

IV.Sinteză referitoare la sarcinile administrative ale tuturor autorităţilor publice relevante, 
prin compararea managementului diferit al activităţilor caracteristice speciilor distincte ale 
patrimoniului cultural

Autoritățile publice cărora le revin sarcini administrative în activitatea de protejare a patrimoniului 
cultural național, potrivit principalelor acte normative din domeniu, sunt: 

- autoritățile din administrația publică centrală – ministere, agenții și autorități naționale;
(Anexa 1)
- serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Identității Naționale; (Anexa 1.4)
- autoritățile din administrația publică locală; (Anexa 1.1, Anexa 1.2)
- autoritatea judecătorească. (Anexa 1.15)

Între acestea, se distinge autoritatea publică centrală de specialitate, Ministerul Culturii și Identității 
Naționale, cu atribuții în coordonarea și reglementarea întregii activități de protejare a patrimoniului 
cultural, la nivel național.(Anexa 1.3) 

Implicit, majoritatea covârșitoare a sarcinilor administrative asociate protejării patrimoniului 
revineacestei autorități și, în mod particular,serviciilor sale publice deconcentrate, Direcțiile 
Județene pentru Cultură. 

Astfel potrivit H.G. nr. 90/2010, Ministerul Culturii și Identității Naționale este responsabil pentru 
coordonarea activităților de cercetare, conservare, evidență, proiectare și restaurare, regenerare și 
punere în valoare a patrimoniului cultural național, material și imaterial, și asigură finanțarea adecvată 
a acestora. M.C.I.N. coordonează activităţile specifice din domeniul patrimoniului cultural naţional 
mobil, reprezentând statul român în relaţiile interne şi internaţionale care au ca obiect patrimoniul 
cultural naţional mobil [Legea nr. 182/2000, art. 6, alin. (1), (3)],elaborează strategiile şi normele 
specifice de protejare amonumentelor istorice, urmăreşte şi asigură aplicarea lor (Legea nr. 422/2001, 
art. 7), elaborarează strategiilor și normelor specifice de cercetare în vederea protejării patrimoniului 
arheologic și urmărește aplicarea acestora [O.G. nr. 43/2000, art. 3, alin. (2)], elaborează politici si 
strategii în domeniul patrimoniului cultural imaterial [Legea nr. 26/2008, art. 17, lit. a)]. 

M.C.I.N. desfășoară direct proceduri administrative de protejare a patrimoniului – proceduri de clasare
a bunurilor culturale mobile și imobile, proceduri de autorizare (agenți economici, laboratoare de
conservare și restaurare), de acreditare (experți, conservatori și restauratori, muzee și colecții publice),
de avizare și aprobare, emițând acte administrative corespunzătoare acestor proceduri. În cazurile
prevăzute de lege, din procedurile administrative specifice face parte și activitatea de avizare a
organelor științifice cu rol consultativ ale M.C.I.N. – comisiile naționale de specialitate.
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În structura M.C.I.N. este organizat un departament de specialitate în domeniul patrimoniului cultural, 
Direcția Patrimoniu Cultural, în cadrul acesteia funcționând Serviciul Arheologie și Patrimoniu 
Construit, cu 13 posturi alocate și Serviciul Patrimoniu Mobil și Imaterial, cu 8 posturi alocate, 
numărul total al posturilor aferente D.P.C. fiind de 23.6 

În anul 2017, Direcția Patrimoniu Cultural a emis următoarele documente7: 

1. Patrimoniu mobil, muzee și colecții 
- 147 ordine de ministru prin care a fost aprobată clasarea în patrimoniul cultural național mobil 

a unui total de 3048 bunuri culturale mobile (în baza a 332 de dosare cuprinzând 8424 de cereri 
de clasare); 

- 1130 de certificate declasare; 
- 5 avize pentru restaurarea unor bunuri culturale mobile clasate în categoria tezaur a 

patrimoniului cultural național; 
- 9 avizeprivinddarea în administrare a40 bunuri culturale mobile descoperite întâmplător sau 

confiscate; 
- 3 autorizații de funcționare pentru laboratoare de conservare și restaurare de bunuri culturale 

mobile; 
- 17 autorizații pentru agenți economici, în vederea comercializării bunurilor culturale  
- 8 ordine ale ministrului privind retragerea autorizației de funcționare a unor agenți economici 

ce comercializează bunuri culturale mobile; 
- 5 avize de modificare a regulamentelor de organizare și funcționare a unor muzee; 
- 2 avize prealabile în vederea înființări de muzee, 1 aviz negativ; 
- 9 ordine de acreditare/re-acreditare muzee; 
- 1 aviz de reamenajare muzeală; 
- 42 de aprobări de export de bunuri culturale mobile;  
- 39 de avize de aprobare a unor împrumuturi de bunuri culturale mobile;  
- 2 avize pentru fotografierea unor bunuri culturale mobile clasate;  
- 4 comunicări de privindneexercitare a dreptului de preemțiune al statului la vânzarea unor 

bunuri culturale mobile clasate; 
- 1 respingere a unei solicitări de restituire a unor bunuri culturale mobile; 
- 1 aprobare pentru scoaterea din gestiunea unor bunuri culturale mobile (din 4 solicitări, 3 

nesoluționate); 
- 2 avize privind aprobarea transferului unor bunuri culturale mobile între instituții muzeale; 
- 34 de acreditări experți în domeniul patrimoniului cultural mobil, 3 respingeri; 
- 29 acreditări de conservatori și restauratori, 4 respingeri; 
- 6 ordine ale ministrului de aprobare a tarifelor unor instituții muzeale din subordinea M.C.I.N. 

și avizele aferente acestora. 
TOTAL: 1504 documente. 
 

2. Arheologie 
- 145 autorizaţii pentru cercetare arheologică sistematică; 
- 403 autorizaţii pentru cercetare arheologică preventivă; 
- 642 autorizaţii pentru supraveghere arheologică; 
- 415 autorizaţii pentru diagnostic arheologic; 
- 27 autorizaţii pentru utilizarea detectoarelor de metale. 

                                                             
6http://www.cultura.ro/despre-minister (Accesat: 23 aprilie 2019). 
7http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/RAPORT%20ACTIVITATE%20SEMNAT%202017%20-

MCIN_0.pdf (Accesat: 23 aprilie 2019). 

http://www.cultura.ro/despre-minister
http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/RAPORT%20ACTIVITATE%20SEMNAT%202017%20-MCIN_0.pdf
http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/RAPORT%20ACTIVITATE%20SEMNAT%202017%20-MCIN_0.pdf
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TOTAL: 1632 documente. 
 

3. Patrimoniu construit 
- 478de  avize  privind  protejarea monumente istorice; 
- cca. 250de răspunsuri privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român la 

vânzarea de imobilelor clasate monumente istorice de grupă valorică A; 
- 50 de proiecte de referate privind clasare sau declasarea monumentelor istorice; 
- 22 de adrese de înștiințare privind emiterea ordinelor către serviciile publice deconcentrate; 
- cinci adrese de respingere a solicitării de declasare.  
TOTAL: 805 documente. 
 
TOTAL GENERAL: 3941 documente (în medie 171 de documente/an/angajat D.C.P., 188 de 
documente/an/S.P.M.I., 174 de documente/an/S.A.P.C.) 
 

Documentelor enumerate mai sus li se alătură și altele, corespunzătoare activității de soluționare a 
interpelărilor, petițiilor, cererilor de informații de interes public, a altor tipuri de solicitări și 
corespondenței interinstituționale, interne și internaționale.  
 
Numărul mare de documente emise și diversitatea categoriilor acestora, în special în domeniul 
patrimoniului cultural mobil, indică o concentrare a activității administrative de protejare a 
patrimoniului la nivelul autorității publice centrale și un nivel mare de încărcare cu sarcini 
administrative al M.C.I.N., inclusiv prin raportare la numărul redus de personal. Viitoare reglementare, 
prin Codul patrimoniului cultural, va trebui, în consecință, să urmărească simplificarea cadrului actual 
de avizare, autorizare, acreditare și aprobare a activităților specifice de protejare a patrimoniului 
cultural, îndeosebi mobil, în sensul eliminării etapelor redundante, neconforme principiului european al 
proporționalității sau excesive, din cadrul acestor proceduri. 
 
Principalele acte normative din domeniul protejării patrimoniului cultural instituie atribuții specifice și 
pentru alte autorități publice centrale – ministere, agenții, autorități, cu rol de avizare, de control și 
sancțiune, și de colaborare strategică cu Ministerul Culturii și Identității Naționale: Ministerul 
Administrației și Internelor,Ministerul Public,Ministerul Apărării Naționale,Ministerul 
Finanțelor Publice,Ministerul Educației,Ministerul Transporturilor,Ministerul 
Muncii,Ministerul Dezvoltării Regionale,Ministerul Mediului,Agenția Națională de 
Mediu,Agenția Națională pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară,Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului. 
 
Direcțiile Județene pentru Cultură, servicii deconcentrate ale M.C.I.N.,au, ca și autoritatea lor 
tutelară, multiple sarcini administrative în activitatea de protejare a patrimoniului cultural –Anexa 
1.4,în toate ariile specifice acestuia – patrimoniu mobil, imobil, arheologic, instituții muzeale; 
atribuțiile D.J.C., stabilite prin actele normative principale aplicabile domeniului patrimoniului cultural 
și prin actele ce le reglementează organizarea și funcționarea (H.G. nr. 90/2010 și O.M.C. nr. 
2080/2012) au ca obiect evidența și inventarierea patrimoniului, conservarea și restaurarea 
patrimoniului, cercetarea și documentarea, clasarea patrimoniului cultural mobil și imobil, circulația 
bunurilor culturale mobile (inclusiv operațiunile de export), monitorizarea și controlul respectării 
prevederilor legale de protejare a patrimoniului, constatarea încălcărilor regimului juridic de protejare a 
patrimoniului aplicarea de sancțiuni contravenționale pentru respectivele încălcări ale legii. 

De asemenea, serviciile deconcentrate ale M.C.I.N., în exercitarea obligațiilor legale ce le revin, 
colaborează cu alte autorități și instituții publice, la nivel local – autorități publice locale, structurile 
specializate ale I.G.P., oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, instituții muzeale, alte instituții 
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specializate, instituții deținătoare de patrimoniu mobil, instituții de cercetare -, precum și organizații de 
drept privat – culte religioase, asociații și fundații, societăți comerciale. 

Activitatea de avizare a D.J.C. se desfășoară preponderent în domeniul patrimoniului imobil – 
monumente istorice și patrimoniu arheologic; potrivit datelor8 furnizate de Compartimentul Servicii 
Deconcentrate din structura M.C.I.N., în anul 2016, D.J.C. au emis, printre alte documente: 

- 2910 avize pentru intervenții asupra monumentelor istorice; 
- cca 900 de avize pentru planuri de urbanism, regulamente de urbanism, documentatii tehnice,  

referitoare la monumente istorice/zone de protecție/zone construite protejate pentru monumente 
grupa B; și 37 pentru monumente grupa A; 

- 158 de certificate de descărcare de sarcină arheologică; 

Potrivit datelor centralizate de M.C.I.N.9, activitatea de control a D.J.C. a cuprins, în anul 2016, 2167 
de verificări în domeniul protejării monumentelor istorice, soldate cu 23 de sancțiuni cu amendă 
aplicate în 6 județe, 69 de avertismente și 70 de sesizări penale – așadar, în 13.37% din operațiunile de 
control s-au aplicat contravenții sau au fost sesizate organele de cercetare penală, datele sugerând o 
bună respectare a prevederilor legale în domeniu. Numărul agenților constatatori la nivelul fiecărei 
direcții este între 1 și 6. 

În ceea ce privește domeniul patrimoniului cultural mobil, D.J.C. au emis în anul 2016: 

- certificate de export pentru bunuri culturale mobile – numărul acestora diferă de la un județ la 
altul, cu un maximum semnificativ mai mare decât media, în București și niciun certificat emis 
în 10 județe: 818 – D.C.M. București, 110 D.J.C. Iași, 114 D.J.C. Timiș, 0 – în județele Bistrița, 
Brăila, Botoșani, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Mehedinți, Olt, Vaslui, Vâlcea și între 50-55 în 
județele Cluj, Maramureș, Satu Mare și Suceava. 

Verificările privind respectarea condiţiilor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice aflate în 
subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, precum și a muzeelor şi a colecţiilor publice de 
drept privat, respectiv, a condițiilor de autorizare a laboratoarelor și atelierelor de conservare și 
restaurare,în perioada 2012-2016, au fost în număr de 114. 
 
Și în cazul serviciilor deconcentrate ale M.C.I.N., ca și în cazul M.C.I.N., se constată o disproporție 
între numărul și complexitatea atribuțiilor și numărul redus al personalului (sub 10 angajați de 
specialitate la nivel de direcție), din această perspectivă fiind necesară simplificarea și eficientizarea 
procedurilor administrative aflate în sarcina D.J.C. și suplimentarea posturilor din compartimentele lor 
de specialitate. 
 
Administrației publice localeîi revine un număr redus de sarcini administrative, exclusiv în punerea 
în aplicare a normelor și procedurilor din domeniu, cadrul normativ neprevăzând expres posibilitatea 
unor activități autonome, independente de autoritatea publică centrală de specialitate – amintim aici 
obligațiile legate de elaborarea planurilor de urbanism în concordanță cu regimul de protecție instituit 
pentru monumentele istorice și zonele de protecție aferente acestora, obligația de semnalizare a 
monumentelor istorice, obligația primarului de a prelua bunuri culturale mobile descoperite 
întâmplător. 

                                                             
8Raport intern, nepublicat. 
9Ibidem. 
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Administrația publică locală are, pe de altă parte, obligații extinse în ceea ce privește finanțarea 
activităților de protejare a patrimoniului, atât în calitate de titular al dreptului de proprietate sau al altor 
drepturi reale asupra unor bunuri culturale clasate (așadar, al obligațiilor ce decurg din această 
calitate), cât și în calitate de ordonator de credite în subordinea căruia funcționează instituții publice 
specializate în domeniul patrimoniului cultural (muzee, așezăminte culturale, biblioteci) sau 
deținătoare de bunuri culturale mobile și imobile. Acest statut, de principal deținător public de bunuri 
culturale, la nivel național, și de deținător al unor importante resurse financiare, umane, de 
infrastructură, nu este ilustrat proporțional în actuala legislație din domeniul patrimoniului, obligațiile 
autorităților locale fiind similare celor ale oricărei alte categorii de titulari ai unor drepturi reale asupra 
bunurilor culturale. 

De asemenea, autorităților publice locale le revin sarcini de finanțare a unor activități de protejare a 
patrimoniului cultural aflat în proprietate privată, alta decât a statului sau a autorităților administrativ-
teritoriale, în toate cele trei domenii principale ale patrimoniului material – mobil, imobil, arheologic. 

În completarea atribuțiilor de mai sus, reținem și faptul că administrația publică locală poateinstitui 
taxe asupra unor activități economice asociate unor obiective de patrimoniu și stabili cuantumul 
impozitelor asupra imobilelor clasate ca monumente istorice. 

O altă atribuție a autorităților publice locale este constatarea faptelor ce constituie contravenții și 
sancționarea acestora, în domeniul protejării monumentelor istorice și a patrimoniului arheologic – la 
nivelul aparatului primarului și al președintelui consiliului județean; aceste atribuții sunt comune cu 
cele ale Ministerului Culturii și ale serviciilor sale deconcentrate, precum și cu cele ale organelor de 
poliție. 

Reglementările principale în domeniul protejării patrimoniului nu dispun, însă, alocarea de către 
autoritățile publice locale a resurselor umane necesare desfășurării unor activități specializate și nici 
înființarea de departamente specializate în structurile lor organizatorice, fiind necesară, astfel 
analizarea oportunității introducerii, în viitor, a unor prevederi legale în acest sens. 

Concluzionând cele prezentate în această secțiune, constatăm că nu există un management diferențiat 
al patrimoniului cultural în funcție de sub-categoriile sale – mobil, imobil, arheologic -, la nivelul 
autorităților publice structurile și procedurile administrative aferente acestor sub-domenii fiind 
similare; de asemenea comune sunt subdimensionarea resurselor umane de specialitate din structura 
autorităților și supradimensionarea numărului de proceduri, tipurilor de documente emise, a sarcinilor 
administrative în ansamblul lor, în acest sens fiind necesară revizuirea sistemului actual, în scopul 
simplificării și eficientizării. 

V. Modele de bune practici din legislația altor state, cu privire la funcționarea autorităților,
instituțiilor și organismelor cu atribuții în domeniul protejării și valorificării patrimoniului
cultural

Modelele prezentate în această secțiune, cel francez și cel italian, au fost alese în considerarea 
similitudinilor dintre sistemele de drept din statele respective și România, a congruenței sistemelor 
normative și administrative de protejare a patrimoniului cultural existente în aceste state și în România, 
a tradiției îndelungate a celor două țări, Franța și Italia, în protejarea patrimoniului cultural și eficiența 
măsurilor de protecție, precum și în considerarea faptului că în fiecare dintre aceste state este în 
vigoare un act normativ integrator al diferitelor arii de protecția a patrimoniului, chiar dacă obiectul de 
reglementare al celor două acte nu este perfect simetric, respectiv un Cod al patrimoniului cultural, mai 
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apropiat de conceptul de „codex” decât de cel de „cod”, din legislația românească – „Code du 
patrimoine” și un Cod al patrimoniului cultural și natural - „Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 

1. Franța

Cadrul administrativ și legislativ din România, în vigoare la acest moment, are drept model sistemul 
francez de protejare a patrimoniului, lipsindu-i, însă, resursele umane și materiale alocate acestui 
domeniu în Franța. 

Actul normativ principal care reglementează activitatea de protejare a patrimoniului cultural în 
Republica Franceză este Codul patrimoniului – „Code du patrimoine”10, un codex ce a reunit prevederi 
deja existente în domeniul patrimoniului mobil, imobil, arheologic, muzeal, al arhivelor, bibliotecilor; 
Codul francez al patrimoniului are două părți principale, partea legislativă, aprobată în anul 2004, și 
partea de reglementare (procedurală), aprobată în anul 2011. 

Punctele comune celor două sisteme naționale sunt organizarea activităților de protejare a 
patrimoniului la mai multe niveluri – la nivelul administrației publice centrale, prin Ministerul Culturii; 
la nivelul administrației publice regionale/teritoriale, prin serviciile deconcentrate; prin instituții 
publice specializate. 

La nivelul Ministerului Culturii și Comunicării este organizată Direcția Generală Patrimoniu, care 
include11: 

- Departamentul de afaceri europene și internaționale;
- Departamentul de comunicare;
- Departamentul de formare științifică și tehnică;
- Departamentul de politici publice;
- Departamentul de coordonare a cercetării politice;
- Departamentul sistemelor de informații din domeniul patrimoniului;
- Inspecția patrimoniului;
- Misiunea pentru securitate, siguranță și accesibilitate;
- Serviciul Arhitectură;
- Serciviul interministerial al Arhivelor Naționale;
- Serviciul Muzee Naționale;
- Serviciul Patrimoniu;
- Sub-direcția afaceri financiare și generale.

Atribuțiile principale ale D.G.P. sunt: protejarea, conservarea și îmbogățirea patrimoniului, într-o 
manieră modernizată; exercitarea unui control întărit în domeniu, la nivel tehnic și de reglementare; 
elaborarea unei politici de valorizare a patrimoniului deschise tuturor resurselor artistice și tuturor 
categoriilor de public; creația arhitecturală și calitatea arhitecturală – prioritare pentru atractivitatea 
teritoriului național; o tutelă consolidatăasupra rețelei teritoriale deconcentrate, pentru o coordonare 
optimizată a politicilor publice în domeniul patrimoniului. 

Arheologie12 

10https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A0EE090E485ED20A24A210C3425A39EC.tplgfr35s_1?cidTe
xte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20190501 (Accesat: 24 aprilie 2019). 
11http://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation (Accesat: 24 aprilie 2019). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A0EE090E485ED20A24A210C3425A39EC.tplgfr35s_1?cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20190501
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A0EE090E485ED20A24A210C3425A39EC.tplgfr35s_1?cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20190501
http://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation
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Sub-direcția Arheologieface parte din Serviciul Patrimoniu, în structura Ministerului Culturii și 
Comunicării, și cuprinde 4 birouri: elaborarea și utilizarea inventarelor arheologice, biroul de 
supraveghere a operațiunilor și operatorilor din domeniul arheologiei, biroul de gestiune a vestigiilor și 
documentației arheologice, Centrul național de preistorie. Sub autoritatea directorului Direcției 
Generale Patrimoniu funcționează și un Departament pentru cercetări arheologice subacvatice și 
submarine, cu sediul la Marsilia. 

Serviciile deconcentrate – Serviciile regionale de arheologie funcționează în subordinea directorilor 
regionali pentru afaceri culturale (D.R.A.C.) și în coordonarea prefecților, colaborând cu comisiile 
regionale pentru cercetări arheologice; atribuțiile lor sunt legate de monitorizarea aplicării legislației, 
autorizarea săpăturilor arheologice, operațiunile de arheologie preventivă, coordonarea cercetării 
arheologice la nivel regional, protejarea, conservarea, promovarea patrimoniului arheologic și 
comunicarea și punerea în valoare a cercetărilor arheologice. S.R.A., sub conducerea unui conservator 
regional pentru arheologie, dispun de personal științific, de conservatori, ingineri-cercetători, ingineri 
pentru efectuarea de studii, ingineri asistenți, tehnicieni de cercetare, documentariști și personal 
administrativ. 

Institutul Național pentru Cercetări Arheologice Preventive (I.N.R.A.P.) include 8 direcții inter-
regionale și 44 de centre de cercetări arheologice. Fiecare dintre direcțiile inter-regionale are între 193 
și 361 de agenți13. Regiunea Centre-Ile-de France a realizat, în anul 2017, 26 de săpături preventive și 
216 diagnostice arheologice.14 

Consiliul de administrație al I.N.R.A.P15., secondat de un consiliu științific, este alcătuit aproape în 
totalitate de reprezentanți ai administrației publice, centrale și locale și ai instituțiilor publice 
specializate – de învățământ și cercetare, acestora alăturându-li-se reprezentanți ai altor organisme 
publice și private cu activități conexe arheologiei, precum și reprezentanți aleși ai personalului 
I.N.R.A.P. Consiliul deliberează asupra politicii generale a instituției și asupra programului său 
științific. 

Consiliul științific16 al Institutului este format din 34 de membri ai comunității științifice arheologice, 
misiunea sa fiind de a asista președintele, directorul delegat și consiliul de administrație, evaluând, 
totodată, activitatea de cercetare și valorificare a cercetării derulate de I.N.R.A.P. . 

Muzee17 

Serviciul Musées de France din cadrul Direcției Generale Patrimoniu a Ministerului Culturii și 
Comunicării include două sub-direcții: Colecții și Politici Muzeale. 

Atribuțiile sale vizează managementul colecțiilor muzeale (achiziții, restaurare, circulația bunurilor 
culturale, inventariere, digitizare), muzeografia – clădiri și echipamente muzeale, organizarea 
profesiilor și cercetării muzeologice; de asemenea, pe lângă protejarea, cercetarea și îmbogățirea 
colecțiilor publice, Serviciul Muzeele Franței are și rolul de a exercita controlul științific și tehnic 
                                                                                                                                                                                                                
12http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Qu-est-ce-que-l-archeologie/Organisation (Accesat: 24 aprilie 
2019). 
13https://www.inrap.fr/amenageurs/carte-des-implantations-territoriales-de-l-inrap-14327 (Accesat: 24 aprilie 2019). 
14Ibidem. 
15https://www.inrap.fr/conseil-d-administration-9731 (Accesat: 24 aprilie 2019). 
16https://www.inrap.fr/presentation-du-conseil-scientifique-9833 (Accesat: 24 aprilie 2019). 
17http://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/La-direction-generale-des-patrimoines/Service-des-Musees-de-
France (Accesat: 24 aprilie 2019). 

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Qu-est-ce-que-l-archeologie/Organisation
https://www.inrap.fr/amenageurs/carte-des-implantations-territoriales-de-l-inrap-14327
https://www.inrap.fr/conseil-d-administration-9731
https://www.inrap.fr/presentation-du-conseil-scientifique-9833
http://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/La-direction-generale-des-patrimoines/Service-des-Musees-de-France
http://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/La-direction-generale-des-patrimoines/Service-des-Musees-de-France
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asupra colecțiilor muzeale naționale și teritoriale, de a monitoriza piața de artă și mecenatul, la nivel 
național, de a reglementa domeniul muzeal, în special în scopul facilitării conservării, cercetării și 
securității bunurilor culturale, coordonând, totodată, activitatea științifică și educațională a muzeelor 
franceze și colaborarea internațională în această arie de activitate. 

În coordonarea Direcției Generale Patrimoniu funcționează și Centrul de Cercetare și Restaurare al 
Muzeelor Franței, serviciu al M.C.C. cu competență națională. 

În structura Direcțiilor Regionale pentru Afaceri Culturale activează consilieri muzeali însărcinați 
cu implementarea politicilor naționale muzeale, la nivel local.  

Potrivit prevederilor Legii muzeelor naționale din 2002, încorporată în Codul patrimoniului, „Muzeele 
Franței”, în prezent în număr de peste 1200, sunt „colecții permanente de bunuri a căror conservare și 
comunicare sunt de interes public și care sunt organizate în scopul cunoașterii, educației și 
agrementului publicului”, muzee recunoscute de stat, care beneficiază prioritat de sprijinul acestuia, 
potrivit legii. 

Misiunea Muzeelor Franței este de a conserva, restaura, cerceta și îmbogății colecțiile deținute, de a le 
face accesibile unui public cât mai larg, de a desfășura activități educaționale care să asigure accesul 
liber la cultură; de asemenea, au misiunea de a contribui la progresul cunoașterii și al cercetării 
științifice. 

Obținerea titulaturii de „Muzeu al Franței” este la latitudinea proprietarilor muzeelor, procedura fiind 
reglementată. 

Criteriile pentru recunoașterea muzeelor de către stat sunt: 

- conducerea lor să fie asigurată de personal științific format prin filiera teritorială sau națională, 
respectiv conservator sau atașat de conservare (funcții publice); 

- să dispună de un serviciu educațional propriu sau comun cu al altor muzee; 
- să dețină inventarul actualizat al colecțiilor proprii; 
- să urmeze un proiect strategic propriu, științific și cultural.18 

Muzeele Franței includ trei categorii de organizații: muzeele naționale (64, colecțiilor lor aparținând 
statului, prin mai multe ministere, în subordinea M.C.C. funcționând 40), muzeele colectivităților 
locale – cele mai numeroase, alte muzee – în proporție de cca 10% din totalul muzeelor recunoscute 
de stat, acestea sunt muzee asociative (cca 120) sau muzee aparținând unor fundații (mai puțin de 10 la 
număr).19 

 

Monumente istorice20 

                                                             
18http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Musees (Accesat: 24 aprilie 2019). 
19http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Musees/Nos-musees/Le-reseau-des-musees-de-France (Accesat: 24 aprilie  
2019).  
20http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-
remarquables/Presentation/Monuments-historiques (Accesat: 24 aprilie 2019). 

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Musees
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Musees/Nos-musees/Le-reseau-des-musees-de-France
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Presentation/Monuments-historiques
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Presentation/Monuments-historiques
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Sub-direcția Monumente Istorice și Spații Protejate face parte din Serviciul Patrimoniu al 
Ministerului Culturii și Comunicării, alături de Sub-direcția Arheologie și de Misiunea pentru 
Inventarul General al Patrimoniului Cultural. Serviciul Patrimoniu este subordonat Direcției Generale 
Patrimoniu și este responsabil pentru elaborarea politicilor publice de protejare, conservare, întreținere, 
restaurare și punere în valoare a patrimoniului monumental, arheologic, etnologic și a spațiilor 
protejate; Serviciul gestionează intervenții proprii asupra patrimoniului și colaborează cu rețele 
profesionale publice și private din domeniu; exercită atribuțiile statului în inventarierea generală a 
patrimoniului cultural, colaborând, în acest sens, cu colectivitățile locale.21 

În coordonarea Direcției Generale Patrimoniu funcționează și Laboratorul de Cercetare a 
Monumentelor Istorice, serviciu al M.C.C. cu competență națională în domeniu. 

Prin „monument istoric” se înțelege atât un bun imobil, cât și unul mobil (provenit dintr-un bun 
imobil) supus unui statut juridic special ce urmărește protejarea bunului respectiv, în considerarea 
interesului istoric, artistic, arhitectural, tehnic sau științific pe care îl prezintă; protejarea monumentelor 
istorice presupune responsabilizarea comună a proprietarilor și a întregii națiuni franceze cu privire la 
conservarea și transmiterea monumentelor istorice generațiilor viitoare; clasarea22 sau înscrierea ca 
monument istoric dă posibilitatea, în anumite condiții, proprietarilor acestora să primească sprijin 
tehnic, științific și financiar, inclusiv facilități fiscale, din partea autorităților publice pentru protejarea 
monumentelor, proprietarul, însă, rămânând principalul responsabil pentru conservarea bunurilor 
clasate sau înscrise și având obligația respectării reglementărilor ce vizează organizarea și desfășurarea 
lucrărilor de conservare. 

Documentația de clasare este întocmită de serviciile publice deconcentrate (D.R.A.C. și C.A.O.A. – 
Conservateurs départementaux des antiquités et objets d'art), la solicitarea proprietarului sau a oricărei 
alte persoane interesate, și supusă avizului consultativ al Comisiei regionale pentru patrimoniu și 
arhitectură, C.R.P.A., și, ulterior, după caz, Comisiei naționale pentru patrimoniu și arhitectură, 
C.N.P.A.; hotărârea de clasare face obiectul ordinelor ministeriale sau decretelor Consiliului de Stat; 
înscrierea ca monument istoric, regim de protecție diferit de clasare, face obiectul ordinului 
prefectului regiunii, pentru bunurile imobile, sau al prefectului departamentului, pentru bunurile 
mobile. 

În anul 2015, 43 600 de imobile și cca 300 000 de bunuri mobile erau protejate ca monumente istorice 
(14100 imobile clasate, 29500 imobile înscrise, 135000 bunuri mobile clasate, cca 150000 bunuri 
mobile înscrise), aproximativ jumătate dintre acestea fiind proprietăți private.23 

Arhive, biblioteci publice 

Codul Patrimoniului – „Code du patrimoine”, în ambele sale părți, cea legislativă și cea de 
reglementare, include cărți având ca obiect de reglementare arhivele și bibliotecile publice (Cartea a II-

                                                             
21http://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/La-direction-generale-des-patrimoines/Service-du-Patrimoine 
(Accesat: 24 aprilie 2019). 
22http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Proteger-un-objet-un-
immeuble-un-espace (Accesat: 24 aprilie 2019). 
23http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-
remarquables/Presentation/Monuments-historiques  (Accesat: 24 aprilie 2019). 

http://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/La-direction-generale-des-patrimoines/Service-du-Patrimoine
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Proteger-un-objet-un-immeuble-un-espace
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Proteger-un-objet-un-immeuble-un-espace
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Presentation/Monuments-historiques
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Presentation/Monuments-historiques
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a și, respectiv, Cartea a III-a), regimul acestora de funcționare în ansamblul său și nu limitat la 
patrimoniul cultural material deținut de aceste instituții.24 

Categorii de personal 

În ceea ce privește categoriile de personal încadrat în autoritățile și instituțiile publice franceze, acestea 
corespund categoriilor principale din România – titulari ai funcțiilor publice („contrat statutaire”) și 
personalul contractual, încadrat cu contract de muncă, de durată nedeterminată sau determinată. 

Conservatorii și restauratorii sunt formați în instituții de învățământ superior și în alte tipuri de 
instituții de nivel post-universitar la care accesul se face prin concurs (L’Institut National du 
Patrimoine25, L'Ecole Nationale du Patrimoine, Centre National de la Fonction Publique Territoriale, 
C.N.F.P.T., în colaborare cuE.N.P.), pe filieră națională sau teritorială, corespunzător funcțiilor publice 
pe care ar urma să le ocupe (similare funcțiilor publice centrale și teritoriale din România); reținem că 
acestea sunt funcții publice și că se referă la toate tipurile de instituții și patrimoniu cultural: 
conservator de muzeu, de bibliotecă, arhivă, inventar, arheologie, monumente istorice.26 

2. Italia 

Modelul italian este un alt termen important de comparație, dată fiind îndelungata sa tradiție de 
reglementare și practică a protejării patrimoniului. Cadrul legislativ italian în domeniul patrimoniului 
cultural este vast, pe lângă Codul Patrimoniului Cultural și Natural27 - „Codice dei beni culturali e del 
paesaggio” aprobat prin Decretul-Lege nr. 42/200428-, fiind în vigoare numeroase alte norme29 
aplicabile tuturor categoriilor de patrimoniu – decrete ale ministrului de resort, circulare, instrucțiuni, 
linii directoare. 

Structura30 autorităților și instituțiilor publice cu rol în protejarea patrimoniului este asemănătoare celei 
din Franța și celei din România, cuprinzând organisme centrale, organisme cu rol consultativ, institute 
centrale, naționale și cu autonomie specială și organisme teritoriale ale ministerului de resort - 
autoritatea centrală cu atribuții în domeniu. 

Ministerul Bunurilor și Activităților Culturale - Ministero per i Beni e le Attività Culturali -, are în 
structura sa centrală mai multe direcții de specialitate în domeniul patrimoniului cultural: Direcția 
Generală Muzee, Direcția Generală Arheologie, Arte frumoase și Peisaj, Direcția Generală 
Arhive, Direcția Generală Biblioteci și Institute Culturale. 
 
Direcția Generală Muzee include două servicii, Serviciul Colecții și Serviciul Gestiunea și punerea în 
valoare a muzeelor și spațiilor culturale. Atribuțiile Direcției sunt: gestiunea colecțiilor muzeale și a 

                                                             
24https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C14704B34247912805A12131C13B5209.tplgfr21s_2?cidTexte
=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20190504  (Accesat: 24 aprilie 2019). 
25http://www.inp.fr/Formation-initiale-et-continue/Formation-des-conservateurs/Concours-de-recrutement (Accesat: 25 
aprilie 2019). 
26https://concours-fonction-publique.publidia.fr/concours/conservateur-territorial-patrimoine/conservateur-musee (Accesat: 
24 aprilie 2019). 
27https://en.unesco.org/sites/default/files/it_cult_landscapeheritge2004_engtof.pdf (Accesat: 24 aprilie 2019). 
28http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42(Accesat: 24 aprilie 2019). 
29http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Normativa/index.html (Accesat: 24 aprilie 
2019).  
30http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/La-struttura-
organizzativa/index.html#organiConsultivi (Accesat: 24 aprilie 2019). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C14704B34247912805A12131C13B5209.tplgfr21s_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20190504
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C14704B34247912805A12131C13B5209.tplgfr21s_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20190504
http://www.inp.fr/Formation-initiale-et-continue/Formation-des-conservateurs/Concours-de-recrutement
https://concours-fonction-publique.publidia.fr/concours/conservateur-territorial-patrimoine/conservateur-musee
https://en.unesco.org/sites/default/files/it_cult_landscapeheritge2004_engtof.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Normativa/index.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/La-struttura-organizzativa/index.html#organiConsultivi
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/La-struttura-organizzativa/index.html#organiConsultivi


34 

spațiilor culturale aparținând statului – politicile de achiziții, împrumuturi, inventariere, punere în 
valoare; coordonarea sistemului național muzeal și a polilor muzeali regionali; reglementare, 
îndrumare, coordonare, control în sistemul muzeal. 
Sistemul muzeal național cuprinde muzeele statale, polii muzeali regionali, muzeele cu autonomie 
specială, de interes național, muzeele regionale și muzeele orășenești, precum și alte muzee, publice 
sau private; actul normativ în domeniu este Decretul Ministerial din 23 decembrie 201431. 

Direcția Generală Arheologie, Arte frumoase și Peisaj are în structura sa șase servicii: Organizare și 
Funcționare, Săpături arheologice și protejarea patrimoniului arheologic, Protejarea patrimoniului 
istoric, artistic și architectural, Circulația bunurilor culturale, Protejarea peisajului, Protejarea 
patrimoniului demoetnoantropologic și imaterial. Direcția gestionează sistemul informatic și 
procedurile aferente exportului și importului de bunuri culturale mobile (sunt 18 Oficii de export, la 
nivel național), sistemul informatic teritorial ambiental și peisagistic, sistemul informatic pentru bunuri 
protejate și procedurile aferente – informații despre bunuri culturale mobile și imobile, autorizarea 
înstrăinării bunurilor imobile, evaluarea riscului seismic pentru bunuri imobile, autorizarea 
împrumutului de bunuri mobile pentru organizarea de expoziții. 

De asemenea, la nivel central, funcționează și organismele consultative centrale: Consiliul 
Superior pentru Patrimoniu Cultural și Peisagistic - Consiglio Superiore per i Beni Culturali e 
Paesaggistici, comitetele tehnico-științifice (organisme consultative ale ministerului și, în special, ale 
direcțiilor de specialitate din structura ministerului): pentru muzee și economia culturii, pentru peisaj, 
pentru arheologie, pentru biblioteci și institute culturale, pentru arhive, pentru artă și arhitectură 
contemporană, pentru arte frumoase, pentru protejarea patrimoniului istoric din primul război mondial; 
un alt organism consultativ central este Observatorul Național pentru Calitatea Peisajului. 

Consiliul Superior pentru Patrimoniu Cultural și Peisagistic, organ cu rol consultativ al 
ministerului,este format din președinții comitetelor tehnico-științifice și alte opt personalități din 
domeniul culturii, cu un mandat de 3 ani; Consiliul formulează recomandări cu privire la programele 
naționale pentru bunuri culturale și peisagistice și asupra planificărilor bugetare anuale și multianuale 
în domeniu, cu privire la acordurile internaționale în aria patrimoniului cultural, asupra planurilor 
peisagistice elaborate de administrația centrală în colaborare cu administrațiile regionale, asupra 
proiectelor de acte normative și administrative cu caracter general în domeniul patrimoniului, 
răspunzând, după caz, interpelărilor formulate de administrația statală, regională, locală sau de 
organisme din alte state. 

Institutele centrale sunt în număr de șapte, având următoarele domenii de competență: arhive, bunuri 
sonore și audiovizuale, catalogare și documentare, catalogul unic al bibliotecilor italiene, 
demoetnoantropologie, arheologie (Institutul Central pentru Arheologie) și conservare-restaurare 
(Institutul Central pentru Restaurarea și Conservarea Patrimoniului Arhivistic și de Carte). 

Din categoria celor opt instituții cu autonomie specială face parte și Institutul Superior pentru 
Conservare și Restaurare - Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro -, institut de 
cercetare, dotat cu patru laboratoare de conservare-restaurare, care gestionează și programul de 
formare a restauratorilor echivalent unui ciclu de studii superioare de 5 ani (nivel masterat)32. 

31Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali” - 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario (Accesat: 24 aprilie 2019). 
32http://www.icr.beniculturali.it/pagina.cfm?usz=1 (Accesat: 23 aprilie 2019). 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
http://www.icr.beniculturali.it/pagina.cfm?usz=1


35 

O altă categorie de instituții din rețeaua Ministerului Bunurilor și Activităților Culturale este cea a 
instituțiilor cu autonomie specială, de interes național – monumente și muzee. 

Organismele descentralizate și teritoriale ale ministerului sunt: secretariatele regionale - 17, polii 
muzeali- 17, supraintendențele pentru arheologie, arte frumoase și peisaj – 39(comunale, 
metropolitane, provinciale și speciale), supraintendențele arhivistice- 15, arhivele statului, 
bibliotecile statale, spațiile culturale (muzee, biblioteci, arhive,arii și parcuri arheologice, 
monumente și complexe monumentale33) – „Luoghi della Cultura”.   

Prin secretariatele regionale sunt realizate procedurile de declarare a interesului artistic, istoric, 
arheologic, etnoantropologic pe care îl pot prezenta bunurile mobile și imobile (similară procedurii de 
clasare din legislația românească, reținem că, pentru bunurile imobile proprietate publică ce au o 
vechime de cel puțin 70 de ani, se instituie din oficiu, ope legis, regimul legal de protecție), cu avizul 
Comisiilor Regionale pentru Patrimoniu Cultural34, organe colegiale cu competență intersectorială, 
ce au ca atribuții coordonarea și armonizarea acticităților de protejare și punere în valoare a 
patrimoniului, la nivel regional, și care sunt formate din directorul secretariatului regional, 
conducătorii supraintendențelor regionale din domeniul patrimoniului și directorul polului muzeal 
regional. Secretariatele regionale desfășoară activități tehnice de protejare a patrimoniului cultural și 
peisagistic, în aria lor teritorială de competență.35 

Polii muzeali, înființați în anul 2014, sunt complexe instituționale de gestiune și punere în valoare a 
patrimoniului, ce înglobează muzee, instituții și arii arheologice. 

Supraintendențele pentru arheologie, arte frumoase și peisaj sunt organe deconcentrate ale 
Ministerului și au misiunea de a proteja patrimoniul arheologic, istoric, artistic, etnoantropologic, 
arhitectural și peisagistic, la nivel regional; acestea au personal de specialitate (arhitect, istoric de artă, 
arheolog, restaurator) la nivel comunal, precum și un corp de specialiști la nivel regional, și sunt 
competente în autorizarea intevențiilor asupra bunurilor culturale – mobile, arheologice, arhitecturale -, 
a activităților arheologice (cercetări sistematice, protejarea bunurilor arheologice provenite din 
descoperiri întâmplătoare), în declararea interesului cultural reprezentat de bunuri mobile și imobile, 
stabilirea de sarcini pentru bunurile imobile de interes cultural36. 

VI. Model sintetic cu aplicabilitate transversală tuturor speciilor patrimoniului cultural pentru 
a putea realiza în mod obiectiv coordonarea, monitorizarea şi evaluarea bunului mers al 
instituţiilor din domeniu

Având în vedere că activitatea autorităților și instituțiilor publice cu atribuții în domeniul protejării 
patrimoniului cultural cuprinde atât elemente ce țin de exercitatea prerogativelor de putere publică, cât 

33Instituțiile și spațiile culturale sunt definite de Codul patrimoniului cultural („Codice dei beni culturali”), art. 101. 
34http://www.friuliveneziagiulia.beniculturali.it/attivita-tecniche/rapporti-con-regione-enti-istituzioni/co-re-pa-cu/ (Accesat: 
30 aprilie 2019).  
35http://www.friuliveneziagiulia.beniculturali.it/attivita-tecniche/rapporti-con-regione-enti-istituzioni/ (Accesat: 24 aprilie 
2019). 
36http://www.sabap.fvg.beniculturali.it/attivita-2/autorizzazioni (Accesat: 24 aprilie 2019). 

http://www.friuliveneziagiulia.beniculturali.it/attivita-tecniche/rapporti-con-regione-enti-istituzioni/co-re-pa-cu/
http://www.friuliveneziagiulia.beniculturali.it/attivita-tecniche/rapporti-con-regione-enti-istituzioni/
http://www.sabap.fvg.beniculturali.it/attivita-2/autorizzazioni
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și elemente ce nu nu se încadrează în această categorie, nu se poate formula un model unitar aplicabil 
tuturor organizațiilor publice din domeniul protejării patrimoniului, diferențierea dintre autoritățile 
publice (centrale, teritoriale, locale) și funcția publică corespondentă acestora, pe de o parte, și 
instituțiile publice și funcțiile contractuale aferente lor, pe de altă parte, fiind indisolubil legată de 
natura însăși a activității de protejare a patrimoniului cultural, obiectiv de interes public. 

Așa cum am arătat în secțiunile anterioare ale raportului și sub rezerva apariției unor date noi, care să 
indice impactul pozitiv al O.U.G. nr. 26/2005 și al O.U.G. nr. 189/2008, formula actuală de 
management al instituțiilor publice de cultură este irelevantă sub aspectul diferențierii de funcțiile 
contractuale de conducere și sub aspectul îmbunătățirii activității instituțiilor de cultură, constatându-
se, în schimb, numeroase dificultăți administrative în aplicarea ei, de-a lungul timpului, în aceste 
condiții, opțiunea revenirii la statutul de personal contractual a funcțiilor de conducere a 
instituțiilor fiind validă sub aspectul protejării drepturilor persoanelor fizice ocupante ale funcțiilor 
respective și al reintegrării într-un cadru juridic de largă aplicabilitate, cu un grad mai mare de 
stabilitate și predictibilitate.  

Pe de altă parte, cu excepția cursului de formare continuă a cărei parcurgere este obligatorie pentru 
managerii instituțiilor de cultură, în domeniul managementului acestor instituții nu există programe 
speciale de formare inițială sau continuă, de specializare și perfecționare, potrivit specificului 
instituțiilor publice și al celor de cultură și nici obligația legală a parcurgerii periodice a unor forme de 
pregătire profesională, ca în cazul personalului contractual sau al funcțiilor publice. 

Independent de modelul ales de legiuitor a fi promovat prin proiectul Codului patrimoniului, 
asigurarea unui cadru de formare profesională inițială și continuăpentru personalul autorităților și 
instituțiilor publice cu atribuții în protejarea patrimoniului trebuie să fie o prioritate a proiectului, în 
aplicarea principiului „înaltei specializări” enunțat de Tezele Codului patrimoniului cultural. 

Revenind la diferențierea dintre activitățile ce presupun exercitarea unor prerogative de putere publică 
și alte tipuri de activități, aceasta trebuie să se reflecte, în viitor, în întreaga structură a sistemului 
autorităților și instituțiilor cu atribuții în domeniul protejării patrimoniului cultural, în scopul realizării 
unei coerențe juridice și administrative, similare celei din alte state cu tradiție îndelungată în domeniul 
protejării patrimoniului, actele administrative rămânând exclusiv în sarcina și competența autorităților 
publice, fără partajarea unor atribuții de putere și serviciu public cu, spre exemplu, organisme 
consultative sau cu prestatori privați de servicii. În acest sens, este necesară precizarea expresă a 
rolului consultativ al organismelor științifice de specialitate și al altor comisii formate din specialiști 
din afara structurii de personal a autorităților sau instituțiilor publice. 

Pentru îndeplinirea atribuțiilor autorităților,pe lângă necesitatea imperativă a revizuirii sistemului de 
formare profesională în domeniul protejării patrimoniului cultural, la fel de imperativă este 
suplimentarea personalului din rețeaua autorităților publice de specialitate, numărul actual de 
funcționari al aparatului central și al serviciilor publice deconcentrate ale M.C.I.N. fiind absolut 
insuficient pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de monitorizare, consiliere și control în 
aplicarea prevederilor legale. 
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VII. Elementele pozitive care trebuie menţinute şi dezvoltate și elementele negative care trebuie fie 
îndreptate, fie eliminate din cadrul normativ actual

Rezumând cele prezentate în secțiunile anterioare ale raportului, se poate afirma că, deși sistemul 
normativ și administrativ de protejare a patrimoniului cultural din România urmează modele 
consacrate ale altor state, cu o mai veche tradiție în domeniu, componenta de implementare, de punere 
în aplicare a prevederilor legale are disfuncționalități și carențe, existând, în principal, o necorelare 
între sarcinile autorităților publice și resursele umane alocate realizării acestor sarcini, unui număr 
mare de sarcini corespunzându-i un număr redus de personal. În consecință, este necesar ca viitoarele 
reglementări să asigure „fondul” acestor „forme”, pentru a aminti binecunoscuta formulă a lui Titu 
Maiorescu, prin redimensionarea structurilor organizatorice ale autorităților, atât la nivel central, cât și 
teritorial și local, astfel încât acestea să corespundă și obiectivelor de descentralizare administrativă. 

Rețeaua instituțiilor publice specializate (arhive, biblioteci, muzee, așezăminte culturale) este vastă, 
organizată omogen la nivel național, fără modificări substanțiale în modul de operare în ultimele 
decenii, aceste aspect, alături de importanta infrastructură deținută de aceste instituții, reprezentând un 
aspect pozitiv și o resursă importantă pentru activitatea de protejare a patrimoniului. Reglementarea 
diferențiată a funcționării lor, necentralizată decât la nivelul calificării ca „instituții specializate” date 
de Legea nr. 182/2000, ca și funcționarea necentralizată, în subordinea unor autorități publice diferite, 
face dificilă implementarea cu succes a unei strategii naționale în domeniul protejării patrimoniului 
mobil, în condițiile în care autoritatea publică centrală de specialitate nu dispune de resurse adecvate 
unui astfel de necesar demers. 

Introducerea noului model de conducere a instituțiilor de cultură, prin O.U.G. nr. 26/2005 și O.U.G. nr. 
189/2008, a contribuit la diferențierea suplimentară a modului de funcționare a instituțiilor specializate 
și. în unele cazuri, a adus dificultăți noi. 

În aceste condiții, viitorul Cod al patrimoniului cultural va trebui să opteze între păstrarea regimului 
actual, cel de diferențiere normativă a instituțiilor specializate potrivit specificului fiecăreia, și 
integrarea tuturor categoriilor de instituții într-un regim juridic comun, sub condiția recalibrării 
aparatului administrației publice, atât la nivel central, cât și local (condiție care apreciem că e 
improbabil a fi îndeplinită pe termen mediu și scurt). 

Din rețeaua instituțiilor specializate, lipsesc, însă, instituții de formare, specializare și perfecționare a 
personalului activ în domeniul protejării patrimoniului, formula actuală a cursurilor de calificare, de 
scurtă durată, organizate de Institutul Național de Cercetare și Formare Culturală fiind cu totul 
insuficientă, în condițiile în care asociațiile profesionale internaționale recomandă urmarea unor 
programe universitare de nivel masteral drept condiție de acces în profesiile asociate patrimoniului. 
Această gravă carență a sistemului nostru instituțional este imperios a fi corectată, atât prin prevederile 
proiectului Codului patrimoniului, cât și prin demersuri suplimentare, în colaborare cu Ministerul 
Educației și instituțiile de învățământ superior. 

Opinăm că viitorul Cod va trebui să preia, sub coordonatele ei fundamentale, viziunea actelor 
normative principale pe care le va îngloba – Legea nr. 182/2000, Legea nr. 422/2001, O.G. nr. 
43/2000, Legea nr. 26/2008 -, urmând ca modificările aduse cadrului actual să aibe la bazăprincipiul 
simplificării și eficientizării în revizuirea procedurilor specifice de protejare a patrimoniului, în special 
în ceea ce privește activitatea de avizare, aprobare, autorizare și atestare la nivelul Ministerului Culturii 
și Identității Naționale, al serviciilor lui deconcentrate și al organismelor sale consultative. 
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ANEXE – Atribuțiile autorităților publice, instituțiilor publice, organismelor cu rol științific și 
consultativ, precum și ale organizațiilor de drept privat, în domeniul protejării patrimoniului 
cultural, potrivit Legii nr. 182/2000, Legii nr. 422/2001, O.G. nr. 43/2000, Legii nr. 311/2003, 
Legii nr. 26/2008, H.G. nr. 90/2010, H.G. nr. 1069/2013, H.G. nr. 593/2011, O.M.C. nr. 
2080/2012. 

1. Autorități publice

1.1 Autoritățile publice 
I. L. nr. 182/2000

Art. 2 (1) Statul garantează proprietatea şi asigură, potrivit legii, protejarea bunurilor care fac parte din 
patrimoniul cultural naţional mobil. 
(3) Statul asigură, potrivit legii, baza materială şi resursele financiare necesare pentru protejarea
patrimoniului cultural naţional mobil.
(5) Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil este realizată prin intermediul autorităţilor
administraţiei publice, al unor instituţii specializate, cum sunt muzeele, colecţiile publice, casele
memoriale, arhivele şi bibliotecile, al cultelor religioase şi instituţiilor ecleziastice, precum şi al
organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniu.
Art. 5 (1) Bunurile culturale mobile pot fi proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale sau proprietate privată a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice de drept 
privat. (2) Asupra bunurilor prevăzute la alin. (1) se pot constitui, potrivit formei de proprietate, în 
condiţiile legii, un drept de administrare sau alte drepturi reale, după caz. 
Art. 8 Autorităţile publice, proprietarii, titularii altor drepturi reale, precum şi titularii dreptului de 
administrare asupra bunurilorce fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil au obligaţia de a le 
proteja împotriva oricăror acte comisive sauomisive care pot duce la degradarea, distrugerea, pierderea, 
sustragerea sau exportul ilegal al acestora. 
Art. 13 (2) Autorităţile publice în subordinea cărora funcţionează instituţiile deţinătoare de bunuri 
aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil au obligaţia de a asigura resursele financiare necesare, 
în vederea inventarierii informatizate a bunurilor.  
Art. 16 (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare şi deţinătorii cu 
orice titlu ai bunurilor culturale mobile pentru care s-a declanşat procedura de clasare au obligaţia de a 
permite examinarea bunurilor respective de către experţi sau specialişti acreditaţi. (2) Bunurile culturale 
mobile pot fi preluate pentru analize de laborator numai în cazuri deosebite şi pentru perioade 
determinate, prevăzute în normele de clasare a bunurilor culturale mobile, doar cu acordul proprietarilor 
sau al titularilor altor drepturi reale, după caz; preluarea acestora se face pe baza unui act de predare-
primire încheiat cu persoanele fizice sau juridice, după caz, menţionate la alin. (1), în forma prevăzută 
de normele emise de Ministerul Culturii. 
Art. 22 (1) Bunurile culturale mobile proprietate publică, aflate în patrimoniul unor companii naţionale, 
societăţi naţionale saualtor societăţi cu capital integral ori majoritar de stat, care se privatizează, vor fi 
supuse procedurii de clasare înaintede declanşarea procesului de privatizare.(2) Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului sau, după caz, autoritatea publică centrală ori locală 
careprivatizează o persoană juridică din cele prevăzute la alin. (1) are obligaţia de a anunţa, cu 30 de 
zile înainte,declanşarea procedurii de privatizare, în scris, serviciului public deconcentrat al 
Ministerului Culturii în a cărui razăteritorială îşi are sediul societatea.(3) În termen de 10 zile de la data 
înregistrării comunicării prevăzute la alin. (2), serviciul public deconcentrat alMinisterului Culturii va 
verifica la persoana juridică în curs de privatizare bunurile culturale mobile susceptibile de a ficlasate 
şi, dacă va fi cazul, va declanşa procedura de clasare.(4) Bunurile culturale mobile clasate ca urmare a 
situaţiei prevăzute în prezentul articol vor fi date în administrarea uneiinstituţii publice specializate, 
desemnate de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor. 
Art. 23  (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare, precum şi 
deţinătorii cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile clasate au următoarele obligaţii: 
a) să asigure cele mai bune condiţii de păstrare, conservare şi, după caz, de depozitare a bunurilor,
prevenind orice
degradare, deteriorare sau distrugere a acestora;
b) să nu deterioreze şi să nu distrugă aceste bunuri, iar în cazul celor din metal nici să nu le topească;
c) să asigure securitatea acestor bunuri;
d) să înştiinţeze în termen de maximum 5 zile serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii
în cazul constatării unui pericol iminent de distrugere sau de degradare gravă a acestor bunuri;
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e) să nu utilizeze şi să nu permită utilizarea acestor bunuri la organizarea de spectacole, parade ale 
modei, ca recuzită cinematografică sau teatrală, precum şi în orice alte scopuri care le-ar periclita 
integritatea sau le-ar expune pierderii, deteriorării ori sustragerii; 
f) să permită accesul specialiştilor din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 
în scopul constatării stării de conservare a acestor bunuri; în cazul deţinătorilor persoane fizice şi al 
persoanelor juridice de drept privat accesul specialiştilor serviciilor publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii va fi posibil numai cu acordul scris al proprietarului privind condiţiile de acces. 
(2) Proprietarii sau titularii dreptului de administrare a bunurilor culturale mobile clasate au în această 
calitate şi următoarele obligaţii: 
a) să asigure restaurarea bunurilor; 
b) să încredinţeze executarea lucrărilor de restaurare exclusiv restauratorilor acreditaţi de Comisia 
Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor. 
(3) Instituţiile publice specializate şi nespecializate, cultele, precum şi operatorii economici, care deţin 
cu orice titlu bunuri culturale mobile clasate, au obligaţia să finanţeze achiziţionarea şi instalarea de 
sisteme antiefracţie, antiincendiu şi de asigurare a microclimatului pentru protecţia bunurilor culturale 
mobile. 
Art. 24 Persoanele fizice şi juridice care deţin cu orice titlu bunuri culturale mobile clasate beneficiază 
de consultanţă gratuită din partea instituţiilor specializate, în scopul păstrării, conservării şi punerii în 
valoare a acestor bunuri. 

 

Art. 30 (1) Bunurile culturale mobile clasate în tezaur, indiferent de forma de proprietate, care sunt în 
pericol iminent de distrugere sau degradare gravă, vor fi supuse operaţiunilor de restaurare şi 
conservare prin ordin al ministrului culturii, pe baza unui raport de expertiză aprobat de Comisia 
Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor. 
(2) Operaţiunile de restaurare şi conservare astfel dispuse vor fi efectuate pe cheltuiala proprietarului. 
(3) Sumele utilizate de proprietari pentru operaţiunile de restaurare şi conservare dispuse în 
conformitate cu prevederile alin. (1) şi cu cele prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. a) sunt deductibile la 
calcularea impozitului pe venit sau profit, după caz. 
(4) În cazul în care proprietarul bunului cultural mobil clasat în tezaur este o persoană fizică, din a cărei 
declaraţie pe propria răspundere rezultă că nu are posibilităţi financiare pentru acoperirea cheltuielilor 
de restaurare şi conservare, aceste operaţiuni vor fi finanţate, parţial sau integral, de la bugetul de stat 
ori de la bugetele locale, după caz, potrivit dispoziţiilor prezentei legi. În cazul vânzării ulterioare a 
acestor bunuri culturale mobile, costurile operaţiunilor de restaurare şi conservare vor fi restituite de 
proprietarul-vânzător instituţiei finanţatoare. 

 

Art. 33 Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale, sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile. 

 

Art. 40 (1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (1), bunurile culturale mobile clasate în fond, 
aflate în domeniul privat al statului, respectiv al judeţelor, municipiilor, oraşelor sau comunelor, pot fi 
exportate definitiv, numai în cadrul unui schimb de bunuri culturale de aceeaşi importanţă şi 
semnificaţie culturală şi numai în cazuri cu totul excepţionale, în care prevalează interesul istoric, 
ştiinţific ori cultural. 
(2) Schimbul prevăzut la alin. (1) este aprobat prin hotărâre a Guvernului, respectiv a consiliului 
judeţean sau local, după caz, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. 

 

Art. 43 (1) Persoanele fizice sau juridice de drept privat, proprietare ale bunurilor culturale mobile 
clasate, au obligaţia de a anunţa în scris serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în 
termen de 15 zile de la data transferării unui astfel de bun în proprietatea altei persoane, precum şi de la 
data instituirii unui drept real asupra unui astfel de bun. 
(2) În cazul pierderii sau al furtului bunurilor culturale mobile clasate, proprietarii, titularii altor 
drepturi reale, titularii dreptului de administrare, precum şi deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri au 
obligaţia de a anunţa, în scris, în termen de 24 de ore de la constatare, organul de poliţie din raza 
teritorială. (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), precum şi în cazul distrugerii totale sau parţiale a 
bunurilor culturale mobile clasate proprietarii, titularii altor drepturi reale, titularii dreptului de 
administrare, precum şi deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri au obligaţia de a anunţa în scris 
serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii în termen de 3 zile de la constatare. 

 

Art. 44 (1) Succesorii rezervatari sunt scutiţi de taxele succesorale pentru bunurile culturale mobile 
clasate care fac parte din masa succesorală. 
(2) În cazul celorlalţi succesori, aceştia pot ceda, în contul taxelor succesorale, astfel de bunuri, care vor 
intra în proprietatea publică şi vor fi date, potrivit legii, în administrarea instituţiilor publice 
specializate, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. 
(3) Donaţiile sau legatele privind bunuri culturale mobile clasate, efectuate în favoarea statului sau a 
unităţilor administrativ teritoriale sau cultelor religioase, sunt scutite de orice taxe. 

 

Art. 45 (1) Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietate publică, ce sunt scoase din funcţiune, 
pot fi valorificate de persoanele juridice de drept public deţinătoare, numai prin transmiterea cu titlu 
gratuit Ministerului Culturii, pentru a fi repartizate instituţiilor publice specializate.(2) Destructurarea, 
dezmembrarea sau, după caz, fragmentarea bunurilor prevăzute la alin. (1), în vederea scoaterii lor din 
funcţiune, este interzisă. 

 

Art. 46 (1) Bunurile arheologice, epigrafice, numismatice, paleontologice sau geolitice, descoperite în  
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cadrul unor cercetări sistematice cu scop arheologic ori geologic sau în cadrul unor cercetări 
arheologice de salvare ori având caracter preventiv, precum şi cele descoperite întâmplător prin lucrări 
de orice natură, efectuate în locuri care fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice, conform art. 136 
alin. (3) din Constituţia României, republicată, intră în proprietatepublică, potrivit dispoziţiilor legale. 
(2) Din momentul descoperirii bunurile prevăzute la alin. (1) sunt supuse procedurii de clasare, în 
condiţiile prezenteilegi, şi intră în administrarea instituţiei care finanţează sau coordonează cercetările; 
în cazul în care Comisia Naţională aMuzeelor şi Colecţiilor constată că în instituţia respectivă nu sunt 
îndeplinite condiţiile corespunzătoare de conservare şisecuritate, aceasta va propune serviciului public 
deconcentrat al Ministerului Culturii în a cărui rază de activitate au fostdescoperite bunurile arheologice 
în cauză alte instituţii publice specializate din aceeaşi rază, care îndeplinesc condiţiilecorespunzătoare. 
Serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii va decide asupra instituţiei căreia i se 
vortransmite în administrare bunurile arheologice respective. 
Art. 48 (1) Cercetările arheologice efectuate pe terenurile proprietate privată aparţinând persoanelor 
fizice, persoanelor juridice de drept privat sau cultelor religioase se fac numai cu acordul proprietarului 
şi, după caz, al şefului cultului. 
(2) În cazul în care proprietarul terenului nu îşi dă acordul pentru efectuarea cercetărilor arheologice, 
acestea vor putea fi autorizate de instanţa judecătorească competentă, la cererea autorităţii publice sau a 
instituţiei publice, după caz, în subordinea căreia se află iniţiatorul cercetărilor arheologice. 
(3) Proprietarul terenului este îndreptăţit să solicite negocierea unui termen maxim pentru efectuarea 
lucrărilor şi să primească despăgubiri, anterior începerii lucrărilor, de la autorităţile publice sau de la 
instituţiile publice în subordinea cărora se află iniţiatorul cercetărilor arheologice, pentru daunele aduse 
solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru orice alte prejudicii produse ca urmare a 
cercetărilor efectuate. 
(4) Despăgubirile se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenţe, de către 
instanţele judecătoreşti competente. 
(5) Despăgubirile vor fi suportate din sumele în bugetele instituţiilor publice, după caz, în subordinea 
cărora se află iniţiatorul cercetărilor arheologice. 

 

Art. 49 (1) Persoanele fizice care au descoperit în mod întâmplător bunuri din categoria celor prevăzute 
la art. 46 alin. (1) sunt obligate să le predea, în termen de 72 de ore de la descoperire, primarului unităţii 
administrativ-teritoriale în a cărei rază a fost făcută descoperirea. 
(2) Primarul este obligat să înştiinţeze serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii, în termen 
de 72 de ore, cu privire la bunurile descoperite, luând totodată măsuri de pază şi de conservare a 
acestora. 
(3) Primarul este obligat să predea bunurile astfel descoperite, în termen de 10 zile, serviciului public 
deconcentrat al Ministerului Culturii. 
(6) Recompensele şi bonificaţia, stabilite potrivit alin. (4) şi (5), vor fi suportate din bugetul 
ordonatorului principal de credite sau din bugetele locale, în funcţie de subordonarea instituţiilor 
culturale în administrarea cărora vor fi transmise bunurile descoperite şi vor fi plătite în cel mult 18 luni 
de la data predării bunului.. 

 

Art. 50 (1) Finanţarea activităţilor de descoperire, colectare, cercetare, expertizare, clasare, 
inventariere, depozitare, conservare, preparare, restaurare, protejare şi punere în valoare a bunurilor 
culturale mobile clasate, indiferent de proprietar, de titularii altor drepturi reale şi de titularii dreptului 
de administrare, se poate face de Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei Naţionale, autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale, Academia Română şi de alte instituţii publice, după caz, din 
venituri proprii şi din alocaţii bugetare. 
(2) Alocaţiile bugetare destinate activităţilor prevăzute la alin. (1) vor fi nominalizate cu aceste 
destinaţii în bugetul Ministerului Culturii, al Ministerului Educaţiei Naţionale, în bugetele autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale, precum şi în bugetele altor instituţii publice. 
(3) Achiziţionarea de bunuri culturale mobile pentru instituţiile publice specializate, în funcţie de 
subordonarea acestora, se poate face din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetele autorităţilor 
administraţiei publice centrale sau locale. 
Art. 51 (1) Veniturile gestionate în regim extrabugetar pot proveni din următoarele surse: 
a) donaţiile sau legatele dobândite de la persoane fizice sau persoane juridice, din ţară ori din 
străinătate; 
b) cota de 5% instituită de autorităţile administraţiei publice locale asupra preţului de vânzare al 
reproducerilor realizate de pe bunuri culturale mobile proprietate publică şi introduse în circuit 
comercial; 
c) cota de 5% instituită de autorităţile administraţiei publice locale asupra preţului obţinut din vânzările 
de bunuri culturale, efectuate prin licitaţii, anticariate, consignaţii şi case de amanet; 
d) tarifele percepute de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii pentru efectuarea 
oricăror expertize solicitate. 
(2) Cotele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se adaugă la preţurile de vânzare ale bunurilor respective. 

 

Art. 64(3) Autorităţile române competente vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice 
tentativă de a eludaprocedura de restituire a bunului cultural care a părăsit ilegal teritoriul unui stat 
membru al Uniunii Europene. 
(4) Autorităţile române competente vor acţiona ca mediator între posesorul său, după caz, deţinătorul 
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bunului culturalcare a părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene şi statul solicitant, 
în vederea restituirii bunuluicultural respectiv, fără ca prin aceasta să se aducă atingere dreptului 
statului solicitant de a iniţia acţiune în instanţă, învederea restituirii bunului cultural. 
(5) Autorităţile române competente vor informa statul solicitant cu privire la iniţierea procedurii de 
restituire, în condiţiide siguranţă, a bunului cultural respectiv. 
(6) Cooperarea şi consultarea cu autorităţile centrale ale statelor membre se vor face şi prin utilizarea 
modululuipentru bunuri culturale al Sistemului de informare al pieţei interne, denumit în continuare 
I.M.I., instituit prinRegulamentul (UE) nr. 1.024/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
25 octombrie 2012 privindcooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei 
interne şi de abrogare a Deciziei2008/49/CE a Comisiei. 
(7) Schimbul de informaţii prin intermediul I.M.I. se face în conformitate cu dispoziţiile legale 
aplicabile privind protecţiadatelor cu caracter personal şi a vieţii private. 
Art. 65(1) Acţiunea în restituirea bunului cultural care a părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al 
Uniunii Europene este introdusă de statul interesat la Curtea de Apel Bucureşti împotriva posesorului 
sau detentorului bunului. (4) Guvernul României, prin Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, va 
prezenta Comisiei Europene, o dată la 5 ani, un raport privind acţiunile introduse cu privire la 
restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. 

 

Art. 67 (1) Curtea de Apel Bucureşti hotărăşte restituirea bunului cultural dacă s-a stabilit că bunul care 
face obiectul acţiunii în restituire este un bun cultural în sensul art. 60 şi că părăsirea teritoriului 
naţional al statului membru al Uniunii Europene are caracter ilegal, în condiţiile art. 61.(2) În condiţiile 
alin. (1), instanţa hotărăşte acordarea unei despăgubiri echitabile posesorului bunului cultural, precum şi 
instituţiei specializate care a efectuat măsurile de conservare prevăzute la art. 62 alin. (2) şi la art. 63 
alin. (2), după caz. Acordarea despăgubirii posesorului este dispusă numai în cazul depunerii de către 
acesta a tuturor diligentelor cu ocazia achiziţionării bunului cultural respectiv.(3) Sentinţa Curţii de 
Apel Bucureşti prin care se dispun restituirea bunului cultural şi acordarea despăgubirilor prevăzute la 
alin. (2) poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în termen de 15 zile de la 
comunicare. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va judeca recursul de urgenţă.(31) Pentru a determina 
dacă posesorul a depus diligenţa necesară, se ţine cont de toate circumstanţele achiziţiei, în special de 
documentaţia privind provenienţa bunului, de autorizaţiile de ieşire necesare în temeiul legislaţiei 
statului membru solicitant, de natura părţilor, de preţul plătit, de eventuala consultare de către posesor a 
registrelor accesibile privind bunurile culturale furate şi de orice informaţii pertinente pe care acesta ar 
fi putut să le obţină în mod rezonabil sau de orice alt demers pe care o persoană rezonabilă l-ar fi 
întreprins în aceleaşi circumstanţe.(4) În cazul admiterii recursului prevăzut la alin. (3), Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, casând sentinţa, va rejudeca litigiul în fond.  (5) Plata despăgubirilor prevăzute la 
alin. (2) cade în sarcina statului membru al Uniunii Europene reclamant, se efectuează în momentul 
remiterii materiale a bunului care a făcut obiectul acţiunii în restituire şi trebuie să acopere, după caz: a) 
cheltuielile efectuate de posesorul de bună-credinţă în legătură cu achiziţionarea şi conservarea bunului 
cultural; b) cheltuielile efectuate de instituţia specializată în legătură cu conservarea bunului cultural. 
(51) Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale ia măsuri pentru restituirea către statul reclamant a 
bunului cultural care a părăsit ilegal teritoriul acestuia, în vederea efectuării de către statul reclamant a 
plăţii despăgubirilor acordate de instanţa de judecată posesorului sau deţinătorului de bună-credinţă, 
precum şi instituţiei specializate care a efectuat cheltuielile privind conservarea bunului cultural. 

 

II. L. nr. 422/2001 
Art. 4(8) În cazul în care Ministerul Culturii şi Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii şi Cultelor nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. (7), 
acest drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zile. 

 

Art. 6 (1) Paza, întreţinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea şi punerea în valoareprin mijloace 
adecvate a monumentelor istorice revin, după caz, proprietarilor sautitularilor altor drepturi reale asupra 
acestora, în conformitate cu prevederile prezenteilegi.(2) În cazul în care un monument istoric nu are 
proprietar cunoscut, obligaţiiledecurgând din prezenta lege revin autorităţii administraţiei publice locale 
din unitateaadministrativă pe al cărei teritoriusituat monumentul istoric sau autorităţilor administraţiei 
publice centrale. 

 

Art. 7 (1) Statul garantează şi asigură protejarea monumentelor istorice în condiţiile stabiliteprin 
prezenta lege.(2) Ministerul Culturii şi Cultelor este autoritatea administraţiei publice centrale 
despecialitate care elaborează strategiile şi normele specifice de protejare amonumentelor istorice, 
urmăreşte şi asigură aplicarea lor. (3) Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, 
instituţiile de specialitatesubordonate acestora şi autorităţile administraţiei publice locale colaborează 
şirăspund, după caz, de activitatea de protejare a monumentelor istorice.(4) Autorităţile administraţiei 
publice centrale de specialitate şi instituţiile dinsubordinea acestora, precum şi autorităţile 
administraţiei publice locale cooperează cuproprietarii monumentelor istorice, persoane fizice sau 
juridice, cu deţinătorii şiadministratorii acestora, precum şi cu instituţiile publice şi 
organizaţiileneguvernamentaledin domeniul protejării monumentelor istorice şi îi sprijină încondiţiile 
legii. 

 

Art. 9 (3) Autorităţile publice locale competente vor include în planurile urbanistice şi în regulamentele 
aferente zonele de protecţie delimitate conform alin. (2). 
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Art. 16 (2) Calitatea de monument istoric a bunului imobil respectiv se înscrie de către proprietar, fără 
taxă, în Cartea funciară, în termen de 30 de zile de la data publicării ordinului de clasare în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

 

Art. 17(3)Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric este servitute constituită în folosul 
imobilului şi se înscrie înCartea funciară de către proprietar în termen de 30 de zile de la data 
comunicării ei. 

 

Art. 18(1) Monumentele istorice, zonele de protecţie şi zonele construite protejate, definite potrivit 
legii, se evidenţiază în planurile de amenajare a teritoriului şi în planurile urbanistice ale unităţilor 
administrativ-teritoriale. 
(2) În condiţiile legii şi în baza avizului Ministerului Culturii şi Cultelor, în scopul protejării valorilor 
de patrimoniu cultural ce au determinat instituirea zonei construite protejate, autorităţile publice locale 
pot institui servituţi, pot interzice desfiinţarea sau modificarea construcţiilor. 
(3) Calitatea de monument istoric, precum şi cea de zonă construită protejată, de oraş istoric sau de sat 
istoric se marchează printr-un însemn distinctiv amplasat de reprezentanţii primăriilor pe monumentul 
istoric, la intrarea în zona construită protejată sau în oraşul istoric ori satul istoric, după caz, în 
conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. Costul 
însemnelor distinctive se suportă de către autorităţile publice locale. 

 

Art. 21(3) Declanşarea procedurii de clasare de urgenţă se efectuează în maximum 3 zile de la 
identificarea situaţiei imobilului sau înregistrarea solicitării privind situaţia imobilului, pe baza notei de 
constatare elaborate de delegatul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor, al 
muzeului judeţean, respectiv al muzeului municipiului Bucureşti, sau al autorităţilor administraţiei 
publice locale, după caz. 
 (7) La solicitarea serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, proprietarii imobilelor 
propuse pentru clasare din oficiu sau de urgenţă vor transmite acestora documentele necesare 
completării dosarului de clasare. 

 

Art. 22(3) Lista monumentelor istorice stă la baza întocmirii cadastrului de specialitate al 
monumentelor istorice, a planurilor de amenajare a teritoriului şi a planurilor urbanistice. 

 

Art. 23 (1) Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului 
emis de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau, după caz, de către serviciile publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național. (3) Autorizația de construire, 
autorizația de desființare, precum și autorizațiile referitoare la intervențiile prevăzute la alin. (2) se 
eliberează numai pe baza și în conformitate cu avizul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național 
sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și 
cu celelalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 

 

Art.  36(1) În scopul protejării monumentelor istorice proprietarii și titularii dreptului de administrare 
sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligați:a) să întrețină, să folosească și să 
exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor prezentei legi și a Obligației privind folosința 
monumentului istoric, conform art. 17;b) să asigure paza, integritatea și protecția monumentelor 
istorice, să ia măsuri pentru prevenirea și stingerea incendiilor, să asigure efectuarea lucrărilor de 
conservare, consolidare, restaurare, reparații curente și de întreținere a acestora în condițiile legii;c) să 
înștiințeze de urgență, în scris, direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județeană, 
respectiv a municipiului București, precum și primarul orașului ori al comunei respective despre orice 
modificări sau degradări în starea fizică a monumentelor istorice deținute și aflate în teritoriul unității 
administrativ-teritoriale;d) să înștiințeze de urgență, în scris, direcția pentru cultură, culte și patrimoniul 
cultural național județeană, respectiv a municipiului București, precum și primarul orașului sau al 
comunei respective despre descoperirea întâmplătoare a oricăror construcții, elemente de construcții, a 
unor piese de inventar fix ori mobil sau a unui vestigiu arheologic necunoscut anterior, asigurând 
păstrarea descoperirilor în condițiile legii, până la sosirea delegatului instituției de specialitate, dar nu 
pentru mai mult de 15 zile;e) să asigure, în condițiile legii, accesul specialiștilor desemnați de 
Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau de direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul 
cultural național, în vederea constatării stării de conservare sau pentru efectuarea de cercetări, inclusiv 
arheologice, de expertizare a monumentelor istorice și pentru operațiunile de evidență;f) în cazul în care 
solicită descărcarea imobilului de sarcină arheologică, să finanțeze săpătura, cercetarea arheologică, 
elaborarea documentației aferente, conservarea și protejarea eventualelor vestigii descoperite cu ocazia 
efectuării cercetării arheologice;g) să obțină avizele prevăzute de lege pentru toate intervențiile 
prevăzute la art. 23;h) să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, precum și 
a oricăror alte lucrări, conform prevederilor legale, numai de către persoane fizice sau juridice atestate 
în acest sens și să prevadă în contracte condițiile și termenele de execuție cuprinse în avizul de 
specialitate;i) să respecte toate condițiile și termenele de execuție cuprinse în avizul de specialitate 
atunci când execută ei înșiși lucrări de întreținere curentă sau orice alte intervenții, conform 
prevederilor prezentei legi;j) să permită, pe baza prevederilor contractuale, executarea intervențiilor 
asupra monumentelor istorice deținute, în cazul în care acestea sunt inițiate și finanțate de persoane 
juridice abilitate în condițiile prezentei legi;k) să permită montarea și să întrețină însemnul distinctiv 
care marchează calitatea de monument istoric a imobilului;l) să obțină avizul direcției pentru cultură, 
culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, și să asigure pe 
propria răspundere condiții corespunzătoare de vizitare, fotografiere, filmare, reproducere și de 
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publicitate în cazul în care, la solicitarea lor, proprietarii introduc monumentele istorice în circuit 
public;m) să comunice direcției pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv 
a municipiului București, orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare sau a 
altor drepturi reale, după caz, asupra monumentelor istorice.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) 
lit. h), lucrările de construcție ce fac obiectul autorizării, la monumentele istorice de categorie B, cu 
excepția lucrărilor la componentele artistice, pot fi efectuate și de persoane fizice sau juridice 
neatestate, cu condiția respectării avizelor de specialitate.(3) În cazul în care, în îndeplinirea obligațiilor 
prevăzute la alin. (1) lit. e), proprietarii monumentelor istorice constată producerea unor pagube, aceștia 
au dreptul la o justă despăgubire, achitată în termen de 60 de zile de la constatare de către instituțiile 
care au realizat cercetarea sau expertizarea.(4) Cu privire la înstrăinarea, închirierea sau concesionarea 
imobilelor monumente istorice proprietarii acestora au următoarele obligații:a) să înștiințeze în scris 
direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județeană, respectiv a municipiului 
București, despre intenția de a înstrăina monumentul istoric, în vederea exercitării dreptului de 
preemțiune al statului sau, după caz, al unității administrativ-teritoriale, în condițiile prezentei legi;b) să 
notifice viitorului proprietar, chiriaș sau concesionar regimul juridic al monumentului istoric pe care îl 
deține, precum și Obligația privind folosința monumentului istoric;c) să înștiințeze în scris direcția 
pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județeană, respectiv a municipiului București, 
despre schimbarea proprietarului sau a administratorului în termen de 15 zile de la data încheierii 
contractelor, potrivit legii, și să transmită acesteia o copie de pe acte. 
Art. 37(1) Pentru protejarea monumentelor istorice aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice 
sau juridice, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, serviciile publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și autoritățile administrației publice locale, după caz, pot 
asigura, la cererea proprietarilor, cu titlu gratuit, consultanță de specialitate, în condițiile legii.(2) În 
cazul în care statul sau autoritățile publice locale acordă sprijin financiar, acesta constă în acoperirea 
parțială sau totală a costurilor studiilor și documentațiilor tehnice, precum și, după caz, ale lucrărilor de 
intervenție asupra monumentelor istorice. 

 

Art. 38(1) Contribuția financiară a statului, constând în sume alocate prin bugetul Ministerului Culturii 
și Patrimoniului Național cu destinația protejării monumentelor istorice, indiferent de deținător, poate 
să acopere total sau parțial costul lucrărilor de protejare a monumentelor istorice.(2) Contribuția 
financiară a consiliilor județene, municipale, orășenești și comunale, după caz, poate să acopere integral 
sau parțial costul lucrărilor de intervenție asupra monumentelor istorice care fac parte din grupa B, 
precum și, individual sau prin cofinanțare, costul lucrărilor de protejare a monumentelor istorice care 
fac parte din grupa A, aflate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respective.(3) Contribuția 
financiară a statului și a autorităților administrației publice locale poate fi asigurată prin cofinanțare, 
precum și în parteneriat, inclusiv cu proprietarul sau cu alte persoane fizice sau juridice.(4) Situațiile în 
care statul, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor 
lucrărilor menționate la alin. (1)-(3), proporția contribuției statului, procedurile, precum și condițiile pe 
care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna, se 
stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului 
Culturii și Patrimoniului Național și a Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 3 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi.(5) În situațiile și în condițiile prevăzute la alin. (4), la data alocării 
sprijinului financiar în cuantumul contribuției statului sau a autorităților administrației publice locale 
asupra imobilului monument istoric în cauză se constituie o garanție imobiliară pentru o perioadă de 10 
ani în favoarea statului, respectiv a unităților administrativ-teritoriale.(6) Garanția imobiliară prevăzută 
la alin. (5) se recuperează în totalitate de la beneficiarul contribuției statului sau, după caz, a 
autorităților administrației publice locale, împreună cu dobânzile aferente, în situația în care bunul în 
cauză a fost înstrăinat de proprietar altei persoane decât statul sau autoritatea administrației publice 
locale înainte de împlinirea perioadei de 10 ani de la constituirea garanției imobiliare.(7) Constituirea 
garanției imobiliare în favoarea statului sau a unităților administrativ-teritoriale este scutită de taxă de 
timbru.(8) La data împlinirii termenului de 10 ani garanția imobiliară instituită asupra imobilului se 
stinge de drept. 

 

Art. 39(1) Costul lucrărilor de proiectare, expertizare, conservare, reparare, consolidare, restaurare și 
punere în valoare a monumentelor istorice, indiferent de grupa în care sunt clasate, ori a altor imobile 
din ansambluri sau situri istorice, aflate în proprietate publică ori privată, incluse în programe de 
importanță națională sau internațională, stabilite prin hotărâre a Guvernului inițiată la propunerea 
ministerelor implicate în realizarea acestora, poate fi acoperit integral ori parțial de la bugetul de stat 
sau al unităților administrativ-teritoriale, prin bugetul ordonatorilor de credite care participă la 
realizarea programelor.(2) Pentru acoperirea costului lucrărilor prevăzute la alin. (1) nu este obligatorie 
constituirea de garanții de către beneficiarii contribuției.(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) sunt lucrări 
de interes public național, pentru care nu se datorează taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism 
și autorizației de construire. 

 

Art. 40Pentru stimularea protejării monumentelor istorice, proprietarii persoane fizice care realizează 
pe cheltuială proprie, integral sau parțial, lucrări de întreținere, reparare, conservare, consolidare, 
restaurare, punere în valoare, precum și programe și proiecte culturale beneficiază, în condițiile legii, de 
reducerea cu minimum 50% a cuantumurilor impozitelor și a taxelor aferente acestor lucrări cuvenite 
bugetelor locale. 
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Art.42(1) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru persoanele fizice sau juridice care dobândesc prin 
moștenire un bun imobil clasat ca monument istoric, utilizat ca locuință sau pentru activități 
necomerciale, și care se angajează în scris la direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural 
național în al cărei teritoriu de competență se află bunul imobil în cauză să execute, în termen de 12 
luni, lucrările de restaurare și consolidare stabilite prin documentație tehnică aprobată și avizată în 
condițiile legii.(2) În situații justificate și cu avizul direcției pentru cultură, culte și patrimoniul cultural 
național județene, respectiv a municipiului București, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit o 
singură dată cu încă 12 luni.(3) În cazul neîndeplinirii în condițiile și în termenele prevăzute la alin. (1) 
și (2) a obligațiilor asumate de proprietar la dobândirea bunului, precum și în cazul înstrăinării bunului 
înaintea efectuării sau încheierii lucrărilor de consolidare sau restaurare, taxa de timbru se recuperează 
prin direcția generală a finanțelor publice, pe baza notei de constatare a direcției pentru cultură, culte și 
patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București.(4) Prevederile alin. (1)-(3) se 
aplică și celor care dobândesc prin donație un bun imobil clasat ca monument istoric.(5) Înstrăinarea cu 
titlu gratuit sau oneros către stat sau către unitățile administrativ-teritoriale a monumentelor istorice este 
scutită de plata taxelor de timbru. 

 

Art. 43Proprietarii de monumente istorice sunt scutiți de plata taxei de autorizare a intervențiilor 
executate, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, asupra monumentelor istorice deținute, în cazul 
în care utilizează bunul imobil numai pentru activități necomerciale sau, în mod direct, numai pentru 
locuit. 

 

Art. 44Proprietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice beneficiază de reducerea 
cu 50% a taxelor de autorizare pentru lucrările pe care le finanțează și care sunt necesare pentru 
păstrarea integrității fizice și a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice, astfel cum sunt 
ele reglementate prin documentația de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobată pentru zona de 
protecție respectivă, sau prin avizul direcției pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național 
județene, respectiv a municipiului București. 

 

Art. 49(1) Protejarea monumentelor istorice se finanțează de proprietarii sau deținătorii acestora și 
poate fi cofinanțată din fonduri asigurate de la bugetul de stat, bugetele locale sau din alte surse.(2) 
Lucrările de cercetare, de expertizare, de proiectare și de execuție care se efectuează la monumente 
istorice și care sunt finanțate din fonduri publice sunt supuse regimului general de atribuire a lucrărilor 
publice, de proiectare și execuție, potrivit legislației privind achizițiile publice. 

 

Art. 50(1) Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să prevadă în bugetele proprii 
fondurile necesare în vederea protejării monumentelor istorice aflate în proprietatea publică sau privată 
a unităților administrativ-teritoriale.(2) Autoritățile publice centrale prevăd în bugetele proprii fondurile 
aprobate prin bugetul de stat pentru protejarea monumentelor istorice aflate în proprietatea publică sau 
privată a statului, pe care le administrează.(3) În bugetul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național 
se prevăd:a) credite bugetare necesare pentru finanțarea lucrărilor la monumentele istorice aflate în 
administrarea Institutului Național al Patrimoniului;.b) credite bugetare necesare în vederea finanțării 
sau confinanțării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice aflate în proprietatea publică a statului 
sau a unității administrativ-teritoriale;c) credite bugetare destinate finanțării sau cofinanțării lucrărilor 
de protejare a monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept 
privat.(4) Din veniturile realizate din vânzarea de bilete și din taxe de închiriere a terenului, ca urmare a 
organizării unor manifestări de genul spectacolelor, târgurilor sau parcurilor de distracții, un procent de 
1% se virează către proprietarul sau titularul dreptului de administrare, după caz, al monumentului 
istoric în a cărui zonă de protecție se organizează manifestarea; sumele astfel obținute vor fi utilizate 
exclusiv pentru finanțarea lucrărilor de protejare a monumentului istoric în cauză. 

 

Art. 57(1) Contravențiile se constată și amenzile se aplică de specialiștii direcțiilor pentru cultură, culte 
și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, de împuterniciții 
Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, de inspectorii teritoriali ai Inspectoratului de Stat în 
Construcții sau de inspectorii Ministerului Finanțelor Publice, după caz.(2) Pentru contravențiile 
prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) și b) constatarea și aplicarea amenzilor se pot face și de către primar, 
președintele consiliului județean și împuterniciții acestora sau de către organele de poliție, după caz. 

 

Legii nr. 259/2006  - Art. IV. - În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
autoritățile administrației publice centrale și locale comunică Ministerului Culturii și Cultelor 
monumentele istorice și zonele de protecție pe care le propun în vederea declarării de interes public 
național sau local, potrivit legii. 

 

III. O.G. nr. 43/2000 

Art. 3(1) Statul garantează și asigura protejarea patrimoniului arheologic în condițiile stabilite prin 
prezenta ordonanță.(2) Ministerul Culturii și Cultelor este autoritatea administrației publice centrale de 
specialitate care răspunde de elaborarea strategiilor și normelor specifice de cercetare în vederea 
protejării patrimoniului arheologic și care urmărește aplicarea acestora.(4) Autoritățile administrației 
publice centrale de specialitate, instituțiile de specialitate subordonate acestora și autoritățile 
administrației publice locale colaborează și răspund, conform legii, de activitatea de protejare a 
patrimoniului arheologic. 

 

Art. 5(1) Prin protejarea bunurilor de patrimoniu arheologic și a terenurilor din zonele definite la art. 2  



45 
 

alin. (1) lit. j) și k) se înțelege adoptarea masurilor științifice, administrative și tehnice care urmăresc 
păstrarea vestigiilor descoperite întâmplător sau ca urmare a cercetării arheologice până la clasarea 
bunurilor respective ori până la finalizarea cercetării arheologice, prin instituirea de obligații în sarcina 
proprietarilor, administratorilor sau titularilor de alte drepturi reale asupra terenurilor care conțin ori au 
conținut bunurile de patrimoniu arheologic respective, precum și prin reglementarea sau interzicerea 
oricăror activități umane, inclusiv a celor autorizate anterior.(15) Autorizarea lucrărilor de construire 
sau de desființare din zonele cu patrimoniu arheologic se aproba numai pe baza și în conformitate cu 
avizul Ministerului Culturii și Cultelor.(16) În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidențiat 
întâmplător, în condițiile prevederilor alin. (8), până la descărcarea de sarcina arheologică, autorizarea 
de construire se suspenda sau, după caz, primarul unității administrativ-teritoriale dispune întreruperea 
oricărei alte activități, în conformitate cu avizul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului 
Culturii și Cultelor, și se instituie regimul de supraveghere sau săpătură arheologică. 
Art. 7În cazul lucrărilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e), persoanele fizice sau juridice, de drept public 
ori privat, precum și ordonatorii principali de credite ai autorităților și instituțiilor publice au obligația 
sa finanțeze:a) stabilirea, prin studiul de fezabilitate al investiției și prin proiectul tehnic, a masurilor ce 
urmează să fie detaliate și a necesarului de fonduri pentru cercetarea preventiva sau supravegherea 
arheologică, după caz, și protejarea patrimoniului arheologic sau, după caz, descărcarea de sarcina 
arheologică a zonei afectate de lucrări și aplicarea acestor măsuri;b) activitatea de supraveghere 
arheologică, pe întreaga durata a lucrărilor, având drept scop protejarea patrimoniului arheologic și a 
descoperirilor arheologice întâmplătoare;c) orice modificări ale proiectului, necesare pentru protejarea 
descoperirilor arheologice. 

 

Art. 9(1) Proprietarii și titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra terenurilor în 
care se afla situri arheologice și celor pe care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat au 
obligația de a permite accesul personalului autorizat, în condițiile prezentei ordonanțe, în vederea 
cercetării și protejării patrimoniului arheologic, precum și asigurării masurilor de protecție și paza a 
bunurilor de patrimoniu.(2) Proprietarii sau arendașii de terenuri, persoane fizice sau juridice de drept 
privat, sunt îndreptățiți la plata unor despăgubiri pentru veniturile agricole nerealizate pe terenurile care 
fac obiectul săpăturilor arheologice pentru perioada în care se desfășoară acestea, în cuantumurile și în 
condițiile stabilite prin metodologia aprobata prin hotărâre a Guvernului.(3) Despăgubirea pentru 
venitul agricol nerealizat se plătește persoanei îndreptățite de către finanțatorul săpăturii arheologice, în 
termen de 60 de zile de la data începerii cercetării.(4) Aducerea terenului la condiția sa inițială revine 
finanțatorului cercetării arheologice. 

 

Capitolul IV Atribuțiile autorităților administrației publice locale în domeniul patrimoniului 
arheologic 
 
Art. 19În vederea protejării patrimoniului arheologic și a respectării prevederilor legale în acest 
domeniu autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții:a)cooperează cu organismele 
și instituțiile publice cu responsabilități în domeniul protejării patrimoniului arheologic pentru punerea 
în aplicare și respectarea masurilor și deciziilor acestora;b)asigura protejarea patrimoniului arheologic 
rezultat ca urmare a cercetărilor arheologice sistematice sau preventive și a descoperirilor arheologice 
întâmplătoare, aflate în domeniul public ori privat al unităților administrativ-teritoriale respective, 
alocând resurse financiare în acest scop;c)pot colabora cu persoane fizice sau juridice de drept public 
ori privat pentru finanțarea cercetării și punerea în valoare a descoperirilor arheologice;d)finanțează 
cercetarea arheologică în vederea descărcării de sarcina arheologică a terenurilor pe care se efectuează 
lucrări publice pentru care sunt ordonatori principali de credite, prevăzând distinct sumele necesare în 
acest scop, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe;e)cuprind în programele de dezvoltare economico-
sociala și urbanistică, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea 
patrimoniului arheologic;f)aproba documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, în 
conformitate cu avizele de specialitate ale Ministerului Culturii și Cultelor, și elaborează sau modifica 
astfel de documentații în scopul stabilirii de măsuri de protejare a patrimoniului arheologic evidențiat 
întâmplător ori ca urmare a cercetărilor arheologice preventive, potrivit legii;g)eliberează autorizația de 
construire și desființare numai pe baza și în conformitate cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor, 
pentru lucrări în zone cu patrimoniu arheologic cunoscut și cercetat, descoperit întâmplător sau de 
interes arheologic prioritar;h)colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și 
Cultelor, transmițând acestora informații actualizate cu privire la cererile de autorizare de construire în 
zonele de patrimoniu arheologic reperat;i)precizează în certificatul de urbanism regimul imobilelor 
aflate în zone cu patrimoniu arheologic reperat;j)iau masurile administrative corespunzătoare și notifica 
proprietarilor și titularilor de drepturi reale asupra imobilelor obligațiile ce le revin pentru prevenirea 
degradării descoperirilor arheologice întâmplătoare. 

 

Art. 21(1)Dezvoltarea durabila a zonelor de interes arheologic prioritar este obiectiv de interes 
național; protejarea și punerea în valoare a patrimoniului arheologic din aceste zone sunt, în condițiile 
legii, cauza de utilitate publică.(2)Finanțarea cercetării arheologice, a conservării, restaurării și punerii 
în valoare a siturilor din zonele de interes arheologic prioritar se face de la bugetul de stat prin bugetul 
alocat Ministerului Culturii și Cultelor.(3)Cheltuielile necesare în vederea elaborării planurilor de 
management, a cercetărilor arheologice, conservării, restaurării și punerii în valoare a siturilor din 
zonele de interes arheologic prioritar se pot asigura, prin cofinanțare, în condițiile legii, din bugetele 
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autorităților administrației publice locale pe al căror teritoriu se afla aceste situri. 
Art. 22(1)Autoritățile administrației publice locale pe al căror teritoriu se găsesc zone de interes 
arheologic prioritar au obligația de a prevedea măsuri administrative și tehnice pentru protejarea 
patrimoniului arheologic și punerea sa în valoare prin integrarea acestuia în planurile de dezvoltare 
economica, sociala și teritoriala a localităților.(2)Autoritățile prevăzute la alin. (1) au obligația sa 
prevadă în bugetele proprii fondurile necesare pentru:a)elaborarea și, după caz, modificarea 
documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, în vederea protejării și punerii în valoare a 
patrimoniului arheologic;b)elaborarea reglementarilor speciale de protecție în zona;c)marcarea limitelor 
zonei de interes arheologic prioritar și informarea publicului cu privire la regimul special de protecție a 
zonei.(3)Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin și pentru elaborarea documentațiilor prevăzute la 
alin. (2) autoritățile administrației publice locale pot beneficia de transferuri cu destinație speciala din 
bugetul de stat, în condițiile legii, precum și de cofinanțare de la bugetul ministerelor 
implicate.(4)Avizarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului pentru zonele de interes 
arheologic prioritar se face de către Ministerul Culturii și Cultelor. 

 

Art. 23(1)Proprietarii și titularii dreptului de administrare și ai altor drepturi reale asupra imobilelor din 
siturile arheologice din zonele de interes arheologic prioritar au obligația de a permite accesul 
personalului autorizat de Ministerul Culturii și Cultelor în vederea cercetării arheologice și protejării 
patrimoniului arheologic și de a asigura masurile de protecție și paza a bunurilor de patrimoniu 
arheologic, conform legii.(2)Ca urmare a protecției speciale a siturilor arheologice înscrise în 
Repertoriul arheologic național, în condițiile prevăzute la art. 22, proprietarii sau arendașii, persoane 
fizice ori juridice de drept privat, sunt îndreptățiți la plata unor despăgubiri pentru veniturile agricole 
nerealizate pe terenurile care fac obiectul săpăturilor arheologice pentru perioada în care se desfășoară 
acestea, în cuantumurile și în condițiile stabilite prin metodologia aprobata prin hotărâre a 
Guvernului.(3)Despăgubirea pentru venitul agricol nerealizat se plătește persoanei îndreptățite de către 
finanțatorul săpăturii arheologice, în termen de 60 de zile de la data începerii cercetării arheologice. 

 

Art. 29(1)Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac, după caz, de către:a)specialiștii 
serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor;b)împuterniciții Ministerului 
Culturii și Cultelor;c)inspectorii teritoriali ai Inspectoratului de Stat în Construcții;d)organele de politie, 
care au și obligația de a da curs oricăror solicitări în exercitarea atribuțiilor personalului prevăzut la lit. 
a)-c).(2)Contravențiile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), b) și i) se constata, iar sancțiunea se aplică de 
către specialiștii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, de către primar, 
respectiv de primarul general al municipiului București, sau de președintele consiliului județean, 
precum și de către împuterniciții acestora.(3)Contravenția prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c^1 ) se 
constată, iar sancțiunea se aplică de către specialiștii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului 
Culturii și Patrimoniului Național, de către împuterniciții Ministerului Culturii și Patrimoniului 
Național, de către organele de poliție, de către primar, respectiv de primarul general al municipiului 
București, sau de președintele consiliului județean, precum și de către împuterniciții acestora. 

 

IV. L. nr. 311/2003 

Art. 11. (1) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice au, 
potrivit Codului civil şi prezentei legi, următoarele obligaţii: 
a) să asigure integritatea, securitatea, conservarea şi restaurarea bunurilor clasate în patrimoniul cultural 
naţional mobil care fac obiectul patrimoniului muzeal; 
b) să realizeze documentarea, evidenţa şi, după caz, clasarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului 
muzeal; 
c) să pună în valoare patrimoniul muzeal; 
d) să asigure şi să garanteze accesul publicului şi al specialiştilor la bunurile care constituie patrimoniul 
muzeal; 
e) să asigure cercetarea sau, după caz, punerea la dispoziţie, pentru cercetare, a bunurilor din 
patrimoniul muzeal; 
f) să prevină folosirea patrimoniului muzeal în alte scopuri decât cele prevăzute de reglementările 
legale în vigoare; 
g) să obţină autorizarea funcţionării, acreditarea şi, după caz, reacreditarea muzeului sau a colecţiei 
publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
h) să asigure prevenirea, localizarea şi stingerea incendiilor; 
i) să asigure paza muzeului sau a colecţiilor publice şi dotarea acestora cu sisteme de protecţie eficiente; 
j) să ia măsuri pentru prevenirea şi diminuarea pagubelor care pot fi aduse patrimoniului muzeal, în caz 
de calamitate naturală sau conflict armat. 
(2) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţă 
naţională sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare parţială sau integrală, în funcţie de obligaţiile ce 
le revin potrivit prevederilor Codului civil, pentru bunurile mobile şi imobile care fac obiectul 
patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale în vigoare. 
(3) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţă 
regională, judeţeană şi locală sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare parţială sau integrală pentru 
bunurile clasate în patrimoniul cultural naţional, categoria Tezaur, respectiv pentru monumentele 
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istorice din categoriile A şi B, care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale în 
vigoare. 
(4) Încheierea contractelor de asigurare prevăzute la alin. (2)şi (3)se face treptat, acordându-se prioritate 
bunurilor clasate în categoria Tezaur, respectiv monumentelor istorice din categoriile A şi B, precum şi 
monumentelor etnografice transferate în muzeele în aer liber. 
(5) Autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, au obligaţia să prevadă în bugetele 
proprii fondurile necesare pentru asigurarea bunurilor clasate în categoria Tezaur, precum şi a 
imobilelor clasate în categoriile A şi B, potrivit legii. 
(6) Sumele alocate de persoanele fizice şi juridice de drept privat, pentru asigurarea bunurilor mobile 
clasate în categoria Tezaur, sunt deductibile din impozitul pe profit sau, după caz, din impozitul pe 
venit. 
Art. 12 Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice de specialitate 
subordonate acestora, precum şi proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi 
colecţiilor publice pot coopera, după caz, cu organizaţii neguvernamentale, în vederea dezvoltării, 
protejării, conservării, restaurării, cercetării şi punerii în valoare a patrimoniului muzeal, în interes 
ştiinţific sau cultural-turistic. 

 

Art. 13 (1) În funcţie de forma de proprietate, de constituire şi de modul de administrare a 
patrimoniului muzeal, muzeele şi colecţiile publice se pot afla în proprietate publică sau 
privată.(2) Muzeele şi colecţiile aflate în proprietate publică se înfiinţează şi se organizează în 
subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, a altor autorităţi publice ori instituţii 
şi funcţionează potrivit regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, aprobate de autorităţile sau 
instituţiile tutelare. 

 

Art. 24(2) În cazul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public, tarifele stabilite de acestea sunt 
aprobate de autoritatea în a cărei subordine se află, conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

 

  
  
Art. 30 (1) Desfiinţarea muzeelor sau colecţiilor publice de drept public care se află în subordinea 
autorităţilor administraţiei publice locale se aprobă prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice 
tutelare, cu votul a două treimi din numărul total de consilieri, cu avizul prealabil conform al Comisiei 
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. 
(2) Orice reorganizare a muzeelor sau colecţiilor publice de drept public care se află în subordinea 
autorităţilor administraţiei publice locale se aprobă prin hotărâre a autorităţilor publice tutelare, cu votul 
a jumătate plus unu din numărul total de consilieri, cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale a 
Muzeelor şi Colecţiilor. 

 

 

1.2 Primarul  
I. L. nr. 182/2000 

Art. 49 (1) Persoanele fizice care au descoperit în mod întâmplător bunuri din categoria celor prevăzute 
la art. 46 alin. (1) sunt obligate să le predea, în termen de 72 de ore de la descoperire, primarului unităţii 
administrativ-teritoriale în a cărei rază a fost făcută descoperirea. 
(2) Primarul este obligat să înştiinţeze serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii, în termen de 
72 de ore, cu privire la bunurile descoperite, luând totodată măsuri de pază şi de conservare a acestora. 
(3) Primarul este obligat să predea bunurile astfel descoperite, în termen de 10 zile, serviciului public 
deconcentrat al Ministerului Culturii. 
(6) Recompensele şi bonificaţia, stabilite potrivit alin. (4) şi (5), vor fi suportate din bugetul 
ordonatorului principal de credite sau din bugetele locale, în funcţie de subordonarea instituţiilor 
culturale în administrarea cărora vor fi transmise bunurile descoperite şi vor fi plătite în cel mult 18 luni 
de la data predării bunului. 

 

II. L. nr. 422/2001 

Art. 13 (1) Procedura de clasare se declanşează de către direcţiile pentru cultură, culte şipatrimoniul 
cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, astfel: 
2. la cererea sau, după caz, la propunerea: 
b) primarului localităţii, a consiliului local sau judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, pe al cărui teritoriu administrativ se află bunul imobil în cauză; 

 

Art. 16 (2) Calitatea de monument istoric a bunului imobil respectiv se înscrie de către proprietar, fără 
taxă, în Cartea funciară, în termen de 30 de zile de la data publicării ordinului de clasare în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

 

Art. 17(3) Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric este servitute constituită în folosul imobilului 
şi se înscrie înCartea funciară de către proprietar în termen de 30 de zile de la data comunicării ei. 

 

Art. 18(3) Calitatea de monument istoric, precum şi cea de zonă construită protejată, de oraş istoric sau  
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de sat istoric se marchează printr-un însemn distinctiv amplasat de reprezentanţii primăriilor pe 
monumentul istoric, la intrarea în zona construită protejată sau în oraşul istoric ori satul istoric, după caz, 
în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. Costul 
însemnelor distinctive se suportă de către autorităţile publice locale. 
Art. 22(3) Lista monumentelor istorice stă la baza întocmirii cadastrului de specialitate al monumentelor 
istorice, a planurilor de amenajare a teritoriului şi a planurilor urbanistice. 

 

Art. 23 (1) Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului 
emis de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau, după caz, de către serviciile publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național. (3) Autorizația de construire, 
autorizația de desființare, precum și autorizațiile referitoare la intervențiile prevăzute la alin. (2) se 
eliberează numai pe baza și în conformitate cu avizul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național sau, 
după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și cu 
celelalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 

 

Art. 37(1) Pentru protejarea monumentelor istorice aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau 
juridice, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului 
Culturii și Patrimoniului Național și autoritățile administrației publice locale, după caz, pot asigura, la 
cererea proprietarilor, cu titlu gratuit, consultanță de specialitate, în condițiile legii.(2) În cazul în care 
statul sau autoritățile publice locale acordă sprijin financiar, acesta constă în acoperirea parțială sau totală 
a costurilor studiilor și documentațiilor tehnice, precum și, după caz, ale lucrărilor de intervenție asupra 
monumentelor istorice. 

 

Art. 38 (2) Contribuția financiară a consiliilor județene, municipale, orășenești și comunale, după caz, 
poate să acopere integral sau parțial costul lucrărilor de intervenție asupra monumentelor istorice care fac 
parte din grupa B, precum și, individual sau prin cofinanțare, costul lucrărilor de protejare a 
monumentelor istorice care fac parte din grupa A, aflate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale 
respective.(3) Contribuția financiară a statului și a autorităților administrației publice locale poate fi 
asigurată prin cofinanțare, precum și în parteneriat, inclusiv cu proprietarul sau cu alte persoane fizice 
sau juridice.(4) Situațiile în care statul, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la 
acoperirea costurilor lucrărilor menționate la alin. (1)-(3), proporția contribuției statului, procedurile, 
precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul 
sau comuna, se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și a Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 3 luni 
de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(5) În situațiile și în condițiile prevăzute la alin. (4), la data 
alocării sprijinului financiar în cuantumul contribuției statului sau a autorităților administrației publice 
locale asupra imobilului monument istoric în cauză se constituie o garanție imobiliară pentru o perioadă 
de 10 ani în favoarea statului, respectiv a unităților administrativ-teritoriale.(6) Garanția imobiliară 
prevăzută la alin. (5) se recuperează în totalitate de la beneficiarul contribuției statului sau, după caz, a 
autorităților administrației publice locale, împreună cu dobânzile aferente, în situația în care bunul în 
cauză a fost înstrăinat de proprietar altei persoane decât statul sau autoritatea administrației publice locale 
înainte de împlinirea perioadei de 10 ani de la constituirea garanției imobiliare.(7) Constituirea garanției 
imobiliare în favoarea statului sau a unităților administrativ-teritoriale este scutită de taxă de timbru.(8) 
La data împlinirii termenului de 10 ani garanția imobiliară instituită asupra imobilului se stinge de drept. 

 

Art. 39(1) Costul lucrărilor de proiectare, expertizare, conservare, reparare, consolidare, restaurare și 
punere în valoare a monumentelor istorice, indiferent de grupa în care sunt clasate, ori a altor imobile din 
ansambluri sau situri istorice, aflate în proprietate publică ori privată, incluse în programe de importanță 
națională sau internațională, stabilite prin hotărâre a Guvernului inițiată la propunerea ministerelor 
implicate în realizarea acestora, poate fi acoperit integral ori parțial de la bugetul de stat sau al unităților 
administrativ-teritoriale, prin bugetul ordonatorilor de credite care participă la realizarea programelor.(2) 
Pentru acoperirea costului lucrărilor prevăzute la alin. (1) nu este obligatorie constituirea de garanții de 
către beneficiarii contribuției.(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) sunt lucrări de interes public național, 
pentru care nu se datorează taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism și autorizației de construire. 

 

Art. 40Pentru stimularea protejării monumentelor istorice, proprietarii persoane fizice care realizează pe 
cheltuială proprie, integral sau parțial, lucrări de întreținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, 
punere în valoare, precum și programe și proiecte culturale beneficiază, în condițiile legii, de reducerea 
cu minimum 50% a cuantumurilor impozitelor și a taxelor aferente acestor lucrări cuvenite bugetelor 
locale. 

 

Art.42(1) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru persoanele fizice sau juridice care dobândesc prin 
moștenire un bun imobil clasat ca monument istoric, utilizat ca locuință sau pentru activități 
necomerciale, și care se angajează în scris la direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național 
în al cărei teritoriu de competență se află bunul imobil în cauză să execute, în termen de 12 luni, lucrările 
de restaurare și consolidare stabilite prin documentație tehnică aprobată și avizată în condițiile legii.(2) În 
situații justificate și cu avizul direcției pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, 
respectiv a municipiului București, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit o singură dată cu încă 
12 luni.(3) În cazul neîndeplinirii în condițiile și în termenele prevăzute la alin. (1) și (2) a obligațiilor 
asumate de proprietar la dobândirea bunului, precum și în cazul înstrăinării bunului înaintea efectuării 
sau încheierii lucrărilor de consolidare sau restaurare, taxa de timbru se recuperează prin direcția generală 
a finanțelor publice, pe baza notei de constatare a direcției pentru cultură, culte și patrimoniul cultural 
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național județene, respectiv a municipiului București.(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică și celor care 
dobândesc prin donație un bun imobil clasat ca monument istoric.(5) Înstrăinarea cu titlu gratuit sau 
oneros către stat sau către unitățile administrativ-teritoriale a monumentelor istorice este scutită de plata 
taxelor de timbru. 
Art. 43Proprietarii de monumente istorice sunt scutiți de plata taxei de autorizare a intervențiilor 
executate, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, asupra monumentelor istorice deținute, în cazul 
în care utilizează bunul imobil numai pentru activități necomerciale sau, în mod direct, numai pentru 
locuit. 

 

Art. 44Proprietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice beneficiază de reducerea cu 
50% a taxelor de autorizare pentru lucrările pe care le finanțează și care sunt necesare pentru păstrarea 
integrității fizice și a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice, astfel cum sunt ele 
reglementate prin documentația de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobată pentru zona de 
protecție respectivă, sau prin avizul direcției pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național 
județene, respectiv a municipiului București. 

 

Art. 49(1) Protejarea monumentelor istorice se finanțează de proprietarii sau deținătorii acestora și poate 
fi cofinanțată din fonduri asigurate de la bugetul de stat, bugetele locale sau din alte surse.(2) Lucrările de 
cercetare, de expertizare, de proiectare și de execuție care se efectuează la monumente istorice și care 
sunt finanțate din fonduri publice sunt supuse regimului general de atribuire a lucrărilor publice, de 
proiectare și execuție, potrivit legislației privind achizițiile publice. 

 

Art. 50(1) Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să prevadă în bugetele proprii fondurile 
necesare în vederea protejării monumentelor istorice aflate în proprietatea publică sau privată a unităților 
administrativ-teritoriale.(2) Autoritățile publice centrale prevăd în bugetele proprii fondurile aprobate 
prin bugetul de stat pentru protejarea monumentelor istorice aflate în proprietatea publică sau privată a 
statului, pe care le administrează.(3) În bugetul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național se 
prevăd:a) credite bugetare necesare pentru finanțarea lucrărilor la monumentele istorice aflate în 
administrarea Institutului Național al Patrimoniului;.b) credite bugetare necesare în vederea finanțării sau 
confinanțării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice aflate în proprietatea publică a statului sau a 
unității administrativ-teritoriale;c) credite bugetare destinate finanțării sau cofinanțării lucrărilor de 
protejare a monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat.(4) 
Din veniturile realizate din vânzarea de bilete și din taxe de închiriere a terenului, ca urmare a organizării 
unor manifestări de genul spectacolelor, târgurilor sau parcurilor de distracții, un procent de 1% se 
virează către proprietarul sau titularul dreptului de administrare, după caz, al monumentului istoric în a 
cărui zonă de protecție se organizează manifestarea; sumele astfel obținute vor fi utilizate exclusiv pentru 
finanțarea lucrărilor de protejare a monumentului istoric în cauză. 

 

Art. 57(1) Contravențiile se constată și amenzile se aplică de specialiștii direcțiilor pentru cultură, culte 
și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, de împuterniciții 
Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, de inspectorii teritoriali ai Inspectoratului de Stat în 
Construcții sau de inspectorii Ministerului Finanțelor Publice, după caz.(2) Pentru contravențiile 
prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) și b) constatarea și aplicarea amenzilor se pot face și de către primar, 
președintele consiliului județean și împuterniciții acestora sau de către organele de poliție, după caz. 

 

Legii nr. 259/2006  - Art. IV. - În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
autoritățile administrației publice centrale și locale comunică Ministerului Culturii și Cultelor 
monumentele istorice și zonele de protecție pe care le propun în vederea declarării de interes public 
național sau local, potrivit legii. 

 

III. O.G. nr. 43/2000 

Art. 3(1) Statul garantează și asigura protejarea patrimoniului arheologic în condițiile stabilite prin 
prezenta ordonanță.(4) Autoritățile administrației publice centrale de specialitate, instituțiile de 
specialitate subordonate acestora și autoritățile administrației publice locale colaborează și răspund, 
conform legii, de activitatea de protejare a patrimoniului arheologic. 

 

Art. 4 (4) Descoperirile arheologice întâmplătoare se anunță, în termen de cel mult 72 de ore, primarului 
unității administrativ-teritoriale de către persoana descoperitoare, proprietarul ori titularul dreptului de 
administrare a terenului în cauza. 

 

Art. 5(1) Prin protejarea bunurilor de patrimoniu arheologic și a terenurilor din zonele definite la art. 2 
alin. (1) lit. j) și k) se înțelege adoptarea masurilor științifice, administrative și tehnice care urmăresc 
păstrarea vestigiilor descoperite întâmplător sau ca urmare a cercetării arheologice până la clasarea 
bunurilor respective ori până la finalizarea cercetării arheologice, prin instituirea de obligații în sarcina 
proprietarilor, administratorilor sau titularilor de alte drepturi reale asupra terenurilor care conțin ori au 
conținut bunurile de patrimoniu arheologic respective, precum și prin reglementarea sau interzicerea 
oricăror activități umane, inclusiv a celor autorizate anterior.(15) Autorizarea lucrărilor de construire sau 
de desființare din zonele cu patrimoniu arheologic se aproba numai pe baza și în conformitate cu avizul 
Ministerului Culturii și Cultelor.(16) În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător, în 
condițiile prevederilor alin. (8), până la descărcarea de sarcina arheologică, autorizarea de construire se 
suspenda sau, după caz, primarul unității administrativ-teritoriale dispune întreruperea oricărei alte 
activități, în conformitate cu avizul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, 
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și se instituie regimul de supraveghere sau săpătură arheologică. 
Art. 20În domeniul protejării patrimoniului arheologic aflat în teritoriul sau administrativ de competența, 
primarul are următoarele atribuții specifice:a) dispune suspendarea autorizației de construire și oprirea 
oricăror lucrări de construire sau de desființare de construcții, în situația descoperirii de vestigii 
arheologice ori de alte bunuri pentru care s-a declanșat procedura de clasare, anunță în cel mai scurt timp 
serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii și Cultelor și organizează paza descoperirilor 
arheologice întâmplătoare;b) eliberează autorizația de construire sau de desființare, numai pe baza și în 
conformitate cu prevederile avizului Ministerului Culturii și Cultelor, pentru lucrările din zonele cu 
patrimoniu arheologic reperat, precum și pentru lucrările din zonele cu patrimoniu arheologic evidențiat 
întâmplător;c) asigura paza și protecția descoperirilor arheologice aflate în proprietate publică, apărute ca 
urmare a cercetărilor sistematice sau preventive, semnalând de urgenta serviciilor publice deconcentrate 
ale Ministerului Culturii și Cultelor orice nerespectare a legii. 

 

Art. 29(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac, după caz, de către:a) specialiștii 
serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor;b) împuterniciții Ministerului 
Culturii și Cultelor;c) inspectorii teritoriali ai Inspectoratului de Stat în Construcții;d) organele de politie, 
care au și obligația de a da curs oricăror solicitări în exercitarea atribuțiilor personalului prevăzut la lit. 
a)-c).(2) Contravențiile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), b) și i) se constata, iar sancțiunea se aplică de 
către specialiștii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, de către primar, 
respectiv de primarul general al municipiului București, sau de președintele consiliului județean, precum 
și de către împuterniciții acestora.(3) Contravenția prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c^1 ) se constată, iar 
sancțiunea se aplică de către specialiștii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și 
Patrimoniului Național, de către împuterniciții Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, de către 
organele de poliție, de către primar, respectiv de primarul general al municipiului București, sau de 
președintele consiliului județean, precum și de către împuterniciții acestora. 

 

 

1.3 Ministerul Culturii și Identității Naționale 
I. L. nr. 182/2000 

Art. 2 (1) Statul garantează proprietatea şi asigură, potrivit legii, protejarea bunurilor care fac parte din 
patrimoniul cultural naţional mobil. 
 (3) Statul asigură, potrivit legii, baza materială şi resursele financiare necesare pentru protejarea 
patrimoniului cultural naţional mobil. 
 (5) Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil este realizată prin intermediul autorităţilor 
administraţiei publice, al unor instituţii specializate, cum sunt muzeele, colecţiile publice, casele 
memoriale, arhivele şi bibliotecile, al cultelor religioase şi instituţiilor ecleziastice, precum şi al 
organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniu. 

 

Art. 6 (1) Ministerul Culturii şi Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor coordonează activităţile 
specifice din domeniul patrimoniului cultural naţional mobil. 
(2) Face excepţie de la prevederile alin. (1) Fondul Arhivistic Naţional al României aflat în administrarea 
Arhivelor Naţionale, precum şi în cea a direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, constituit în 
conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
(3) Ministerul Culturii reprezintă statul român în relaţiile interne şi internaţionale care au ca obiect 
patrimoniul cultural naţional mobil. 

 

Art. 7 (1) Autorităţile competente au obligaţia să facă toate demersurile, potrivit prevederilor legale în 
vigoare şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, pentru redobândirea unor bunuri 
culturale care au fost exportate ilegal, au fost sustrase din muzee sau colecţii ori sunt deţinute fără temei 
legal în străinătate. 
(2) Autorităţile competente se angajează să participe la orice operaţiune internaţională organizată în 
comun, în bazaunui acord de cooperare, în vederea interzicerii şi împiedicării operaţiunilor ilicite de 
import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale. 

 

Art. 14 (1) Ministerul Culturii comunică, în scris, proprietarului, titularului altor drepturi reale sau, după 
caz, titularului dreptului de administrare ordinul de clasare, în termen de 10 zile de la aprobare. (2) 
Ministerul Culturii eliberează, pentru fiecare bun clasat, un certificat de clasare şi fişa standard a 
obiectului. 

 

Art. 23  (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare, precum şi deţinătorii 
cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile clasate au următoarele obligaţii: 
a) să asigure cele mai bune condiţii de păstrare, conservare şi, după caz, de depozitare a bunurilor, 
prevenind orice 
degradare, deteriorare sau distrugere a acestora; 
b) să nu deterioreze şi să nu distrugă aceste bunuri, iar în cazul celor din metal nici să nu le topească; 
c) să asigure securitatea acestor bunuri; 
d) să înştiinţeze în termen de maximum 5 zile serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în 
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cazul constatării unui pericol iminent de distrugere sau de degradare gravă a acestor bunuri; 
e) să nu utilizeze şi să nu permită utilizarea acestor bunuri la organizarea de spectacole, parade ale modei, 
ca recuzită cinematografică sau teatrală, precum şi în orice alte scopuri care le-ar periclita integritatea sau 
le-ar expune pierderii, deteriorării ori sustragerii; 
f) să permită accesul specialiştilor din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în 
scopul constatării stării de conservare a acestor bunuri; în cazul deţinătorilor persoane fizice şi al 
persoanelor juridice de drept privat accesul specialiştilor serviciilor publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii va fi posibil numai cu acordul scris al proprietarului privind condiţiile de acces. 
(2) Proprietarii sau titularii dreptului de administrare a bunurilor culturale mobile clasate au în această 
calitate şi următoarele obligaţii: 
a) să asigure restaurarea bunurilor; 
b) să încredinţeze executarea lucrărilor de restaurare exclusiv restauratorilor acreditaţi de Comisia 
Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor. 
(3) Instituţiile publice specializate şi nespecializate, cultele, precum şi operatorii economici, care deţin cu 
orice titlu bunuri culturale mobile clasate, au obligaţia să finanţeze achiziţionarea şi instalarea de sisteme 
antiefracţie, antiincendiu şi de asigurare a microclimatului pentru protecţia bunurilor culturale mobile. 
Art. 24 Persoanele fizice şi juridice care deţin cu orice titlu bunuri culturale mobile clasate beneficiază 
de consultanţă gratuită din partea instituţiilor specializate, în scopul păstrării, conservării şi punerii în 
valoare a acestor bunuri. 

 

Art. 30 (1) Bunurile culturale mobile clasate în tezaur, indiferent de forma de proprietate, care sunt în 
pericol iminent de distrugere sau degradare gravă, vor fi supuse operaţiunilor de restaurare şi conservare 
prin ordin al ministrului culturii, pe baza unui raport de expertiză aprobat de Comisia Naţională a 
Muzeelor şi Colecţiilor. 
(2) Operaţiunile de restaurare şi conservare astfel dispuse vor fi efectuate pe cheltuiala proprietarului. 
(3) Sumele utilizate de proprietari pentru operaţiunile de restaurare şi conservare dispuse în conformitate 
cu prevederile alin. (1) şi cu cele prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. a) sunt deductibile la calcularea 
impozitului pe venit sau profit, după caz.(4) În cazul în care proprietarul bunului cultural mobil clasat în 
tezaur este o persoană fizică, din a cărei declaraţie pe propria răspundere rezultă că nu are posibilităţi 
financiare pentru acoperirea cheltuielilor de restaurare şi conservare, aceste operaţiuni vor fi finanţate, 
parţial sau integral, de la bugetul de stat ori de la bugetele locale, după caz, potrivit dispoziţiilor prezentei 
legi. În cazul vânzării ulterioare a acestor bunuri culturale mobile, costurile operaţiunilor de restaurare şi 
conservare vor fi restituite de proprietarul-vânzător instituţiei finanţatoare. 

 

Art. 36 (4) Ministerul Culturii va prevedea în bugetul propriu sumele necesare destinate exercitării 
dreptului de preempţiune. 

 

Art. 37 (4) Exportul temporar pentru bunurile culturale mobile clasate în tezaur, indiferent de proprietar 
sau de titularul dreptului de administrare, va fi avizat de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor şi 
va fi aprobat de ministrul culturii. 

 

Art. 39 (1) Bunurile culturale mobile clasate în fond, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice 
de drept privat, pot fi exportate definitiv, numai în cadrul unui schimb de bunuri culturale, cu valoare şi 
semnificaţie comparabile, care pot constitui unicate sau rarităţi pentru patrimoniul muzeal din România. 
(2) Schimbul prevăzut la alin. (1) este aprobat prin ordin al ministrului culturii, cu avizul Comisiei 
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. 

 

Art. 45 (1) Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietate publică, ce sunt scoase din funcţiune, 
pot fi valorificate de persoanele juridice de drept public deţinătoare, numai prin transmiterea cu titlu 
gratuit Ministerului Culturii, pentru a fi repartizate instituţiilor publice specializate.(2) Destructurarea, 
dezmembrarea sau, după caz, fragmentarea bunurilor prevăzute la alin. (1), în vederea scoaterii lor din 
funcţiune, este interzisă. 

 

Art. 47 (1) Cercetările arheologice sistematice, precum şi cele preventive sau de salvare, efectuate de 
persoane juridice, sunt autorizate, coordonate şi controlate de Comisia Naţională de Arheologie şi de 
Ministerul Culturii, potrivit legislaţiei în domeniul protejării patrimoniului arheologic. 

 

Art. 50 (1) Finanţarea activităţilor de descoperire, colectare, cercetare, expertizare, clasare, inventariere, 
depozitare, conservare, preparare, restaurare, protejare şi punere în valoare a bunurilor culturale mobile 
clasate, indiferent de proprietar, de titularii altor drepturi reale şi de titularii dreptului de administrare, se 
poate face de Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei Naţionale, autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale, Academia Română şi de alte instituţii publice, după caz, din venituri proprii şi din 
alocaţii bugetare. 
(2) Alocaţiile bugetare destinate activităţilor prevăzute la alin. (1) vor fi nominalizate cu aceste destinaţii 
în bugetul Ministerului Culturii, al Ministerului Educaţiei Naţionale, în bugetele autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale, precum şi în bugetele altor instituţii publice. 
(3) Achiziţionarea de bunuri culturale mobile pentru instituţiile publice specializate, în funcţie de 
subordonarea acestora, se poate face din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetele autorităţilor 
administraţiei publice centrale sau locale. 

 

Art. 58Ministerul Culturii asigură finanţarea editării şi publicării Revistei muzeelor, precum şi a altor 
publicaţii de specialitate în domeniul patrimoniului cultural naţional mobil. 

 

Art. 62 (1) Dacă în cadrul unei urmăriri penale, efectuate în condiţiile legii, sunt descoperite indicii că un 
bun cultural, care se găseşte pe teritoriul statului român, a părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al 
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Uniunii Europene, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie notifică statului interesat, în 
condiţiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(2) Organul de urmărire penală solicită instanţei să dispună transmiterea bunului cultural respectiv unei 
instituţii specializate, în vederea conservării. 
Art. 63 (1) Orice stat membru al Uniunii Europene poate cere Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, în condiţiile Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
efectuarea de cercetări în vederea descoperii locului unde se află, precum şi a posesorului sau 
deţinătorului unui bun cultural determinat. Cererea trebuie să cuprindă date cu privire la descrierea 
bunului cultural care face obiectul cererii, precum şi informaţii cu privire la localizarea efectivă sau 
prezumtivă a bunului cultural. 
(2) Dacă, în condiţiile alin. (1), bunul cultural este descoperit, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie notifică aceasta statului membru al Uniunii Europene, proprietar al bunului, iar 
procurorul solicită instanţei competente să dispună măsuri privind transmiterea bunului cultural respectiv 
unei instituţii specializate, în vederea conservării, în condiţiile Legii nr. 302/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 65 (4) Guvernul României, prin Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, va prezenta Comisiei 
Europene, o dată la 5 ani, un raport privind acţiunile introduse cu privire la restituirea bunurilor culturale 
care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. 

 

Art. 67 (51) Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale ia măsuri pentru restituirea către statul reclamant a 
bunului cultural care a părăsit ilegal teritoriul acestuia, în vederea efectuării de către statul reclamant a 
plăţii despăgubirilor acordate de instanţa de judecată posesorului sau deţinătorului de bună-credinţă, 
precum şi instituţiei specializate care a efectuat cheltuielile privind conservarea bunului cultural. 

 

Art. 70 (1) Ministerul Culturii poate cere oricărui stat, în condiţiile legii, efectuarea de cercetări în 
vederea descoperirii locului unde se află, precum şi a identificării posesorului sau deţinătorului unui 
anume bun cultural care a părăsit ilegal teritoriul României; cererea trebuie să cuprindă date cu privire la 
descrierea bunului cultural, precum şi informaţii cu privire la localizarea prezumtivă a bunului cultural în 
cauză. 
(2) Acţiunea în restituirea bunului cultural care a părăsit ilegal teritoriul statului român poate fi introdusă 
de Ministerul Culturii. 
(6) Înainte de a introduce acţiunea în restituire, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale poate decide 
participarea la o procedură de arbitraj, în conformitate cu legislaţia internă a statului membru solicitat. 

 

Art. 71 (2) Ministerul Culturii ia măsuri pentru revenirea în ţară a bunurilor culturale care au părăsit 
ilegal teritoriul statului român, precum şi pentru efectuarea de către statul român a părţii despăgubirilor 
acordate de instanţa de judecată posesorului sau deţinătorului bunului, precum şi instituţiei specializate 
care a efectuat cheltuielile privind conservarea bunului cultural. 

 

Art. 72 Ministerul Culturii are dreptul la acţiune în regres împotriva persoanei responsabile de ieşirea 
ilegală a bunului cultural de pe teritoriul statului român, în cazul în care bunul cultural a fost recuperat, 
iar statul român a fost obligat la plata unor despăgubiri posesorului sau detentorului şi, după caz, 
instituţiei specializate care a efectuat cheltuielile privind conservarea materială a bunului cultural. 

 

Art. 73 (1) Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale va notifica, inclusiv prin intermediul I.M.I., 
autorităţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la recuperarea bunurilor 
culturale ce au părăsit ilegal teritoriul României. (2) Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale va utiliza 
I.M.I., după caz, pentru a difuza informaţii relevante privind bunurile culturale care au fost furate sau 
care au părăsit ilegal teritoriul României. 

 

Art. 90 (1) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, 
Partea I*), Ministerul Culturii va emite, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor: 
a) Normele de clasare a bunurilor culturale mobile; 
b) Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate; 
c) Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale aflate în colecţii publice; 
d) Normele de acreditare a experţilor; 
e) Normele de acreditare a specialiştilor; 
f) Normele de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor; 
g) Normele privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare; 
h) Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile; 
i) Normele privind comerţul cu bunuri culturale mobile. 
(2) Normele prevăzute la alin. (1) lit. a)-h) vor fi aprobate prin ordin al ministrului culturii şi vor fi 
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Normele prevăzute la alin. (1) lit. i) vor fi 
aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

 

Art. 91În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi*), Ministerul Culturii va institui 
următoarele registre: 
a) Registrul experţilor, în care vor fi înscrise persoanele acreditate ca experţi pentru domeniile prevăzute 
la art. 3; 
b) Registrul conservatorilor şi restauratorilor; 
c) Registrul bunurilor culturale distruse, furate, dispărute sau exportate ilegal. 

 

Art. 98 Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Apărării Naţionale vor asigura,  
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printr-un program de acţiunicoordonate, protecţia şi integritatea bunurilor culturale mobile clasate, aflate 
în instituţii specializate şi nespecializate, îninstituţii de cult, precum şi în colecţii private, împotriva 
riscurilor ce decurg din calamităţi naturale, tulburări publice sauconflicte armate. 

II. L. nr. 422/2001 

Art. 7 (2) Ministerul Culturii şi Cultelor este autoritatea administraţiei publice centrale despecialitate 
care elaborează strategiile şi normele specifice de protejare amonumentelor istorice, urmăreşte şi asigură 
aplicarea lor.  

 

Art. 13 (2) Dosarul de clasare sau de declasare este întocmit de serviciile deconcentrate ale Ministerului 
Culturii şi Cultelor, de regulă, prin experţi autorizaţi sau specialişti atestaţi înscrişi în registrele 
Ministerului Culturii şi Cultelor şi se înaintează compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii 
şi Cultelor, care îl analizează şi îl prezintă, după caz, Comisiei Naţionale de Arheologie şi/sau Comisiei 
Naţionale a Monumentelor Istorice spre analiză şi propuneri. Secretarul Comisiei Naţionale a 
Monumentelor Istorice elaborează proiectul de ordin de clasare sau de declasare, pe care îl înaintează 
ministrului culturii şi cultelor spre aprobare. 
(3) Bunul imobil se clasează prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care va fi publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

 

Art. 16 (1) Ordinul de clasare sau de declasare se publică, prin grija Ministerului Culturii şi Cultelor, în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă. (2) Calitatea de 
monument istoric a bunului imobil respectiv se înscrie de către proprietar, fără taxă, în Cartea funciară, în 
termen de 30 de zile de la data publicării ordinului de clasare în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Art. 17 (2) Metodologia de întocmire şi conţinutul Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric se 
aprobă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului 
culturii şi cultelor, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
(3) Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric este servitute constituită în folosul imobilului şi se 
înscrie înCartea funciară de către proprietar în termen de 30 de zile de la data comunicării ei. 

 

Art. 19 (1) În sensul prezentei legi, prin declasare se înţelege radierea din Lista monumentelor istorice a 
unui bun imobil sau a unei părţi din acesta, prin menţionarea în listă a ordinului de declasare. 
(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor comunică proprietarului, 
titularului dreptului de administrare sau titularului altui drept real asupra monumentului istoric declasat, 
după caz, în maximum 5 zile de la publicarea ordinului de declasare, efectuarea radierii. 
(3) Declasarea monumentelor istorice urmează aceeaşi procedură ca cea prevăzută pentru clasare. Ea este 
declanşată din oficiu în oricare dintre situaţiile următoare: 
a) descărcarea de sarcină arheologică, în cazul siturilor arheologice, conform avizului Comisiei Naţionale 
de Arheologie; 
b) dispariţia monumentului istoric; 
c) constatarea pierderii calităţii de monument istoric a imobilului. 
(4) Erorile materiale din Lista monumentelor istorice pot fi îndreptate din oficiu sau în urma solicitării 
oricărei persoane interesate. 

 

Art. 22(2) Lista monumentelor istorice se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, se publică 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se actualizează la fiecare 5 ani. 

 

Art. 23 (1) Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului 
emis de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau, după caz, de către serviciile publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național. (3) Autorizația de construire, 
autorizația de desființare, precum și autorizațiile referitoare la intervențiile prevăzute la alin. (2) se 
eliberează numai pe baza și în conformitate cu avizul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național sau, 
după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și cu 
celelalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 

 

Art. 24(1) Intervențiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se 
află în zone de protecție a monumentelor istorice sau în zone construite protejate se autorizează pe baza 
avizului Ministerului Culturii și Patrimoniului Național sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate 
ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și a celorlalte avize, potrivit dispozițiilor legale în 
vigoare.(2) Toate intervențiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de 
schimbare a funcțiunii sau a destinației, de întreținere sau de reparații curente, indiferent de sursa lor de 
finanțare și de regimul de proprietate a imobilului, se fac cu specialiști și experți atestați și sub inspecția 
și controlul propriu ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, respectiv ale serviciilor publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, în condițiile legii. (3) În condițiile legii, 
în cazul realizării de lucrări neautorizate, fără avize sau care încalcă avizele de specialitate, personalul de 
inspecție abilitat are dreptul să întrerupă lucrările până la intrarea în legalitate, să aplice sancțiuni și, după 
caz, să dispună revenirea la situația inițială și să sesizeze organele de cercetare penală.(4) Elaborarea 
expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a proiectelor și 
dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experți și/sau specialiști atestați de către Ministerul Culturii 
și Patrimoniului Național, cu respectarea exigențelor specifice domeniului monumentelor istorice și a 
cerințelor privind calitatea lucrărilor în construcții. 
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Titlul III Instituții și organisme de specialitate cu atribuții în protejarea monumentelor 
istoriceCapitolul I Instituții 

Art. 25(1) Ministerul Culturii și Patrimoniului Național elaborează și asigură aplicarea strategiei 
naționale și urmărește respectarea prevederilor legale și a normelor și metodologiilor din domeniul 
protejării monumentelor istorice.(2) Ministerul Culturii și Patrimoniului Național asigură îndeplinirea 
angajamentelor statului asumate prin convențiile internaționale referitoare la protecția monumentelor 
istorice, la care România este parte.(3) Ministerul Culturii și Patrimoniului Național reprezintă statul în 
relația cu proprietarii de monumente istorice și cu titularii altor drepturi reale asupra acestora.(4) Pentru 
îndeplinirea atribuțiilor sale, potrivit prevederilor prezentei legi, Ministerul Culturii și Patrimoniului 
Național organizează compartimente de specialitate în aparatul propriu, precum și instituții subordonate, 
având drept atribuții activitățile de cercetare, inventariere, avizare, inspecție și control, conservare, 
restaurare și punere în valoare a monumentelor istorice. 

 

Art. 26(1) În vederea protejării monumentelor istorice Ministerul Culturii și Patrimoniului Național 
îndeplinește, direct sau prin serviciile sale publice deconcentrate ori prin alte instituții publice 
subordonate, următoarele atribuții:1. organizează sistemul național de cercetare, inventariere, clasare a 
monumentelor istorice, de elaborare a reglementărilor din domeniu, de inspecție și control al 
monumentelor istorice;2. avizează reglementările, normele și metodologiile cu aplicabilitate pentru 
domeniul monumentelor istorice, în cazul în care acestea sunt elaborate de alte autorități decât Ministerul 
Culturii și Patrimoniului Național;3. conferă, prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, 
regimul de monument istoric;4. publică Lista monumentelor istorice, întocmită de Institutul Național al 
Patrimoniului, în Monitorul Oficial al României, Partea I, și o actualizează, potrivit legii, la fiecare 5 ani; 
5. face propuneri pentru cuprinderea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare în vederea 
finanțării cheltuielilor pentru protejarea monumentelor istorice;6. emite avizele necesare în vederea 
eliberării autorizațiilor de construire pentru lucrările și intervențiile asupra monumentelor istorice;7. 
emite avizul privind documentațiile de urbanism din zonele de protecție a monumentelor istorice și din 
zonele construite protejate; 8. emite avizul privind studiile de fundamentare istorico-științifică pentru 
delimitarea zonelor de protecție a monumentelor istorice sau a zonelor construite protejate, ale secțiunilor 
de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului și planurilor urbanistice, precum și pentru 
proiectele de restaurare a monumentelor istorice;9. emite avizul pentru Planul de amenajare a teritoriului 
național - secțiunea "Zone construite protejate", precum și pentru secțiunile de specialitate din planurile 
de amenajare a teritoriului care au ca obiect monumente istorice sau zone construite protejate;10. emite 
avizele pentru secțiunile de specialitate din planurile urbanistice generale ale unităților administrativ-
teritoriale, planurile urbanistice zonale, precum și din planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect 
monumente istorice sau zone construite protejate;11. emite avizele pentru intervenții asupra imobilelor 
situate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate; 12. inițiază, atunci 
când este necesar, sau solicită consiliilor județene sau Consiliului General al Municipiului București, 
după caz, exproprierea pentru cauză de utilitate publică a monumentelor istorice, în vederea salvării 
acestora de la distrugere și degradare;13. coordonează, prin diriginți de specialitate ai Institutului 
Național al Patrimoniului, atestați de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, lucrările de 
conservare, consolidare și restaurare a monumentelor istorice, atunci când intervențiile sunt finanțate 
total sau parțial din fondurile alocate de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național; 14. asigură 
inspecția și controlul propriu la monumentele istorice privind starea lor de conservare și respectarea 
avizelor de specialitate emise, precum și controlul propriu al șantierelor având drept obiect monumentele 
istorice, indiferent de regimul de proprietate și de grupa monumentului istoric, de natura operațiunilor și 
de sursa lor de finanțare;15. constată contravenții și aplică sancțiuni prin împuterniciții săi și ia măsurile 
corespunzătoare de sesizare a organelor de cercetare penală, în cazul infracțiunilor;16. instituie, în termen 
de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Registrul specialiștilor, Registrul experților și 
verificatorilor tehnici; 17. emite atestate pentru specialiștii și experții în domeniul protejării 
monumentelor istorice, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii și 
patrimoniului național;19. avizează reglementările, normele și metodologiile elaborate de autoritățile și 
instituțiile publice abilitate, privind:a) organizarea și funcționarea sistemului național de educație, 
formare, specializare și perfecționare a specialiștilor din domeniul protejării monumentelor istorice;b) 
prevenirea și stingerea incendiilor la monumente istorice;c) măsurile de protecție specială a 
monumentelor istorice în caz de conflict armat, de protecție împotriva actelor de terorism sau în situații 
de urgență;d) stabilirea planurilor și măsurilor de prevenire a distrugerilor cauzate de calamități sau 
dezastre naturale la monumente istorice;e) înlăturarea sau diminuarea factorilor poluanți la monumente 
istorice și în zonele de protecție a acestora;f) elaborarea cadastrului monumentelor istorice;20. avizează 
folosirea materialelor, tehnicilor și tehnologiilor noi pentru restaurarea monumentelor istorice;21. 
susține, în condițiile legii, programe și proiecte de revitalizare și punere în valoare a monumentelor 
istorice, hotărăște strategii și cofinanțează programe și publicații pentru animarea culturală și stimularea 
interesului public față de monumentele istorice;22. instituie și controlează amplasarea însemnului 
distinctiv care atestă regimul de monument istoric al unui bun imobil, în vederea protejării sale în timp de 
pace sau de conflict armat;23. colaborează cu organizațiile neguvernamentale, în condițiile legii, la 
realizarea de programe și proiecte de protejare a monumentelor istorice;24. asigură funcționarea, 
logistica, secretariatul și sediul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și, prin serviciile publice 
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deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, pentru comisiile regionale ale 
monumentelor istorice;25. colaborează cu organismele internaționale interesate și participă, în cooperare 
cu acestea, la finanțarea programelor de protejare a monumentelor istorice, inclusiv a celor înscrise în 
Lista Patrimoniului Mondial;26. exercită, în numele statului, dreptul de preemțiune asupra monumentelor 
istorice clasate în grupa A;27. inițiază, la propunerea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și, 
după caz, a Comisiei Naționale de Arheologie, proiecte de hotărâre a Guvernului privind acordarea 
statutului de oraș istoric sau sat istoric;28. finanțează editarea și publicarea Revistei monumentelor 
istorice și a Buletinului monumentelor istorice.(2) În situații de urgență, stări potențial generatoare de 
situații de urgență, situații care privesc siguranța națională sau în alte situații excepționale, Ministerul 
Culturii și Patrimoniului Național poate emite avize de urgență pentru intervenții asupra monumentelor 
istorice, fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sau, după caz, a Comisiei 
Naționale de Arheologie, cu condiția ca intervențiile să fie reversibile.(3) Pentru eliberarea avizelor 
prevăzute la alin. (1)pct. 6-10 nu se percep taxe sau tarife.(4) Pentru eliberarea atestatelor, avizelor și 
autorizațiilor prevăzute la alin. (1)pct. 11, 17 și 18 se percep taxe și tarife, care se fac venit la Ministerul 
Culturii și Patrimoniului Național sau la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și 
Patrimoniului Național și se gestionează în regim extrabugetar, în condițiile legii, exclusiv pentru acțiuni, 
proiecte și programe în domeniul monumentelor istorice.(5) Nivelul taxelor și tarifelor care se percep 
potrivit alin. (3) se stabilește prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național. 
Art. 30 (5) Membrii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sunt numiți de ministrul culturii și 
patrimoniului național la propunerea:a) Academiei Române - 2 membri;b) Ministerului Transporturilor, 
Construcțiilor și Turismului) - un membru;c) Ministerului Educației, Cercetării și Inovării) - 2 membri;d) 
organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice - un 
membru;e) Ministerului Culturii și Patrimoniului Național - 15 membri, dintre care 8 propuși de 
comisiile regionale ale monumentelor istorice. 

 

Art. 30 (8) Ministerul Culturii și Patrimoniului Național asigură mijloacele materiale și financiare 
necesare pentru funcționarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice. 

 

Art. 32 (2) Funcția de secretar al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice este îndeplinită de șeful 
compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național. Funcțiile de 
secretari ai secțiunilor de specialitate ale Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sunt îndeplinite de 
specialiști din cadrul compartimentului se specialitate al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național. 

 

Art. 33(1^1) Ministrul culturii poate emite ordinul de declasare a unui monument istoric sau decide 
neclasarea numai în cazul în care Comisia Națională a Monumentelor Istorice a propus declasarea, 
respectiv neclasarea.(1^2) Avizele necesare pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. h)-k^1) se pot emite 
doar cu includerea propunerii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale 
ale monumentelor istorice. (1^3) Ministerul Culturii și serviciile sale deconcentrate pot solicita motivat 
Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sau, după caz, comisiilor zonale reexaminarea propunerilor 
formulate de acestea în cazurile prevăzute la alin. (1^1) și (1^2). 

 

Art.34^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (5), Ministerul Culturii sau 
serviciile deconcentrate ale acestuia pot emite avize privind documentațiile tehnice fără consultarea 
Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, în 
afara cazurilor prevăzute la art. 26 alin. (2) pentru tipuri de intervenții asupra monumentelor istorice, a 
imobilelor din zonele lor de protecție sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța 
istorică și/sau sunt temporare, realizate cu respectarea anumitor condiții, atunci când respectivele tipuri 
de intervenții și condiții sunt identificate prin ordin al ministrului culturii, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

 

Art. 35(1) În cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național se constituie, prin ordin al ministrului 
culturii și patrimoniului național, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, un 
colectiv de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice.(2) Colectivul de control 
pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice are următoarele atribuții:a) controlează, în 
condițiile legii, documentele și documentațiile de orice fel privind conservarea, restaurarea și protejarea 
monumentelor istorice;b) constată încălcarea prevederilor legale în domeniul conservării, restaurării și 
protejării monumentelor istorice și propune luarea măsurilor legale ce se impun;c) are acces, în condițiile 
legii, la orice monument istoric, precum și pe șantierele de cercetare sau de conservare-restaurare a 
monumentelor istorice; în acest scop, organele abilitate ale statului au obligația să sprijine personalul 
colectivului în exercitarea atribuțiilor;d) face propuneri de sancționare, în condițiile legii, a abaterilor 
constatate.(3) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (2), colectivul de control pentru activitatea de 
protejare a monumentelor istorice are dreptul să solicite și să primească informații și documente, în 
condițiile legii, de la orice persoană fizică sau juridică, aceasta având obligația de a da curs solicitării în 
termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii cererii. 

 

Art. 37(1) Pentru protejarea monumentelor istorice aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau 
juridice, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului 
Culturii și Patrimoniului Național și autoritățile administrației publice locale, după caz, pot asigura, la 
cererea proprietarilor, cu titlu gratuit, consultanță de specialitate, în condițiile legii.(2) În cazul în care 
statul sau autoritățile publice locale acordă sprijin financiar, acesta constă în acoperirea parțială sau totală 
a costurilor studiilor și documentațiilor tehnice, precum și, după caz, ale lucrărilor de intervenție asupra 
monumentelor istorice. 
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Art. 38 (1) Contribuția financiară a statului, constând în sume alocate prin bugetul Ministerului Culturii 
și Patrimoniului Național cu destinația protejării monumentelor istorice, indiferent de deținător, poate să 
acopere total sau parțial costul lucrărilor de protejare a monumentelor istorice.(2) Contribuția financiară a 
consiliilor județene, municipale, orășenești și comunale, după caz, poate să acopere integral sau parțial 
costul lucrărilor de intervenție asupra monumentelor istorice care fac parte din grupa B, precum și, 
individual sau prin cofinanțare, costul lucrărilor de protejare a monumentelor istorice care fac parte din 
grupa A, aflate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respective.(3) Contribuția financiară a 
statului și a autorităților administrației publice locale poate fi asigurată prin cofinanțare, precum și în 
parteneriat, inclusiv cu proprietarul sau cu alte persoane fizice sau juridice.(4) Situațiile în care statul, 
respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor 
menționate la alin. (1)-(3), proporția contribuției statului, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie 
să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna, se stabilesc prin norme 
metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii și Patrimoniului 
Național și a Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi.(5) În situațiile și în condițiile prevăzute la alin. (4), la data alocării sprijinului financiar în cuantumul 
contribuției statului sau a autorităților administrației publice locale asupra imobilului monument istoric în 
cauză se constituie o garanție imobiliară pentru o perioadă de 10 ani în favoarea statului, respectiv a 
unităților administrativ-teritoriale.(6) Garanția imobiliară prevăzută la alin. (5) se recuperează în totalitate 
de la beneficiarul contribuției statului sau, după caz, a autorităților administrației publice locale, 
împreună cu dobânzile aferente, în situația în care bunul în cauză a fost înstrăinat de proprietar altei 
persoane decât statul sau autoritatea administrației publice locale înainte de împlinirea perioadei de 10 
ani de la constituirea garanției imobiliare.(7) Constituirea garanției imobiliare în favoarea statului sau a 
unităților administrativ-teritoriale este scutită de taxă de timbru.(8) La data împlinirii termenului de 10 
ani garanția imobiliară instituită asupra imobilului se stinge de drept. 

 

Art. 50(1) Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să prevadă în bugetele proprii fondurile 
necesare în vederea protejării monumentelor istorice aflate în proprietatea publică sau privată a unităților 
administrativ-teritoriale.(2) Autoritățile publice centrale prevăd în bugetele proprii fondurile aprobate 
prin bugetul de stat pentru protejarea monumentelor istorice aflate în proprietatea publică sau privată a 
statului, pe care le administrează.(3) În bugetul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național se 
prevăd:a) credite bugetare necesare pentru finanțarea lucrărilor la monumentele istorice aflate în 
administrarea Institutului Național al Patrimoniului;.b) credite bugetare necesare în vederea finanțării sau 
confinanțării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice aflate în proprietatea publică a statului sau a 
unității administrativ-teritoriale;c) credite bugetare destinate finanțării sau cofinanțării lucrărilor de 
protejare a monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat.(4) 
Din veniturile realizate din vânzarea de bilete și din taxe de închiriere a terenului, ca urmare a organizării 
unor manifestări de genul spectacolelor, târgurilor sau parcurilor de distracții, un procent de 1% se 
virează către proprietarul sau titularul dreptului de administrare, după caz, al monumentului istoric în a 
cărui zonă de protecție se organizează manifestarea; sumele astfel obținute vor fi utilizate exclusiv pentru 
finanțarea lucrărilor de protejare a monumentului istoric în cauză. 

 

Art. 51(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se instituie timbrul 
monumentelor istorice, care este gestionat, în condițiile legii, de Ministerul Culturii și Patrimoniului 
Național prin Institutul Național al Patrimoniului. 

 

Art. 52(2) Cuantumul timbrului monumentelor istorice se stabilește prin hotărâre a Guvernului și se 
actualizează, anual, prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național. 

 

Art. 57(1) Contravențiile se constată și amenzile se aplică de specialiștii direcțiilor pentru cultură, culte 
și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, de împuterniciții 
Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, de inspectorii teritoriali ai Inspectoratului de Stat în 
Construcții sau de inspectorii Ministerului Finanțelor Publice, după caz.(2) Pentru contravențiile 
prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) și b) constatarea și aplicarea amenzilor se pot face și de către primar, 
președintele consiliului județean și împuterniciții acestora sau de către organele de poliție, după caz. 

 

III. O.G. nr. 43/2000 

Art. 2(10) Emiterea acordului de mediu se face numai după emiterea avizului Ministerului Culturii și 
Cultelor, pentru aplicarea principiului conservării integrate. 

 

Art. 3(1) Statul garantează și asigura protejarea patrimoniului arheologic în condițiile stabilite prin 
prezenta ordonanță.(2) Ministerul Culturii și Cultelor este autoritatea administrației publice centrale de 
specialitate care răspunde de elaborarea strategiilor și normelor specifice de cercetare în vederea 
protejării patrimoniului arheologic și care urmărește aplicarea acestora.(4) Autoritățile administrației 
publice centrale de specialitate, instituțiile de specialitate subordonate acestora și autoritățile 
administrației publice locale colaborează și răspund, conform legii, de activitatea de protejare a 
patrimoniului arheologic. 

 

Capitolul III Instituții și organisme de specialitate cu atribuții în domeniul protejării patrimoniului 
arheologicArt.12În domeniul protejării patrimoniului arheologic Ministerul Culturii și Cultelor 
îndeplinește, direct sau prin instituțiile sale subordonate, următoarele atribuții:a) asigura aplicarea 
strategiei naționale, elaborarea normelor și metodologiilor specifice și urmărește respectarea prevederilor 
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legale din domeniu;b) asigura îndeplinirea angajamentelor referitoare la protecția patrimoniului 
arheologic la care România este parte, asumate prin convențiile internaționale referitoare la protecția 
patrimoniului arheologic la care România este parte;c) reprezintă statul în relația cu proprietarii 
imobilelor, terenurilor sau ai construcțiilor din zonele cu patrimoniu arheologic și din zonele în care se 
evidențiază descoperiri arheologice;d) eliberează autorizația de săpătură arheologică sistematica, prin 
compartimentul sau de specialitate, în urma consultării Comisiei Naționale de Arheologie;e) eliberează 
autorizațiile de diagnostic, săpătură arheologică preventiva și supraveghere arheologică, prin 
compartimentul sau de specialitate, în condițiile prezentei ordonanțe;f) actualizează standardele și 
procedurile arheologice și urmărește respectarea acestora și a Regulamentului săpăturilor arheologice din 
România;g) instituie, prin ordin al ministrului culturii și cultelor, modelele stampilelor, ale cererilor de 
autorizație, ale autorizațiilor, certificatelor, avizelor și fiselor tehnice necesare cercetării arheologice;h) 
elaborează metodologia de planificare, executare și control privind săpăturile preventive, care se aproba 
prin ordin al ministrului culturii și cultelor;i) elaborează metodologia de selectare a proiectelor 
arheologice în vederea finanțării;j) stabilește un sistem de norme, pe baza căruia se realizează devizele 
estimative și un model de contract pentru fiecare tip de cercetare arheologică, ce se aproba prin ordin al 
ministrului culturii și cultelor;k) administrează baza de date care alcătuiește Repertoriul arheologic 
național;l) administrează baza de date cuprinzând Registrul arheologilor și asigura actualizarea 
acestuia;m) finanțează sau cofinanțează, împreună cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele 
fizice ori juridice de drept privat interesate, cercetarea patrimoniului arheologic, conform strategiei 
proprii în acest domeniu;n) asigura editarea și publicarea anuală de către Comisia Națională de 
Arheologie a Cronicii cercetărilor arheologice, precum și a altor publicații de specialitate;o) organizează 
și finanțează anual sesiunea națională de rapoarte arheologice. 
Art. 14(1)Comisia Națională de Arheologie funcționează ca organism științific de specialitate, fără 
personalitate juridica, cu rol consultativ în domeniul patrimoniului arheologic, pe lângă Ministerul 
Culturii și Cultelor.(2)Comisia Națională de Arheologie este formata din specialiști în domeniu, care își 
desfășoară activitatea în institutele de profil arheologic, muzee, precum și în alte instituții.(3)Comisia 
Națională de Arheologie propune aprobarea, prin ordin al ministrului culturii și cultelor, a programelor 
naționale de cercetare, a metodologiilor, a normativelor și a reglementarilor tehnico-științifice din 
domeniul cercetării arheologice.(4)Comisia Națională de Arheologie are 21 de membri și funcționează în 
conformitate cu regulamentul sau de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al ministrului culturii și 
cultelor.(5)Funcționarea Comisiei Naționale de Arheologie este asigurată de Ministerul Culturii și 
Cultelor.(6)Secretarul Comisiei Naționale de Arheologie este numit prin ordin al ministrului culturii și 
cultelor din cadrul compartimentului de specialitate din structura Ministerului Culturii și Cultelor. 

 

Art. 15(2) Membrii Comisiei Naționale de Arheologie au un mandat de 2 ani, care poate fi reînnoit 
consecutiv o singură dată, și sunt propuși conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului culturii 
și patrimoniului național, de către:a) Comisia Națională de Arheologie;b) Academia Română, prin 
institutele sale de specialitate;c) facultățile și institutele de cercetare de specialitate din domeniul 
învățământului;d) Ministerul Culturii și Patrimoniului Național;e) muzeele și asociațiile profesionale în 
domeniu, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național. 

 

Art. 17 (1) Repertoriul arheologic național este administrat de Ministerul Culturii și Cultelor, potrivit 
regulamentului aprobat prin ordin al ministrului culturii și cultelor.(3) Toate drepturile asupra datelor 
privind patrimoniul arheologic aparțin de drept Ministerului Culturii și Cultelor, care reglementează 
modul lor de utilizare.(4) Repertoriul arheologic național cuprinde date științifice, cartografice, 
topografice, imagini, planuri, precum și orice alte informații privitoare la:a) zonele cu potențial 
arheologic cunoscut și cercetat, zonele cu potențial arheologic cunoscut și necercetat, precum și zonele al 
căror potențial arheologic devine cunoscut întâmplător sau ca urmare a cercetărilor arheologice 
preventive;b) monumentele, ansamblurile și siturile istorice în care s-au efectuat sau sunt în curs de 
desfășurare cercetări arheologice;c) informații științifice privind bunurile mobile descoperite în zonele 
sau la monumentele istorice prevăzute la lit. a) și b);d) situri arheologice distruse sau dispărute. 

 

Art. 21(1)Dezvoltarea durabila a zonelor de interes arheologic prioritar este obiectiv de interes național; 
protejarea și punerea în valoare a patrimoniului arheologic din aceste zone sunt, în condițiile legii, cauza 
de utilitate publică.(2)Finanțarea cercetării arheologice, a conservării, restaurării și punerii în valoare a 
siturilor din zonele de interes arheologic prioritar se face de la bugetul de stat prin bugetul alocat 
Ministerului Culturii și Cultelor.(3)Cheltuielile necesare în vederea elaborării planurilor de management, 
a cercetărilor arheologice, conservării, restaurării și punerii în valoare a siturilor din zonele de interes 
arheologic prioritar se pot asigura, prin cofinanțare, în condițiile legii, din bugetele autorităților 
administrației publice locale pe al căror teritoriu se afla aceste situri. 

 

Art. 22(1)Autoritățile administrației publice locale pe al căror teritoriu se găsesc zone de interes 
arheologic prioritar au obligația de a prevedea măsuri administrative și tehnice pentru protejarea 
patrimoniului arheologic și punerea sa în valoare prin integrarea acestuia în planurile de dezvoltare 
economica, sociala și teritoriala a localităților.(2)Autoritățile prevăzute la alin. (1) au obligația sa prevadă 
în bugetele proprii fondurile necesare pentru:a)elaborarea și, după caz, modificarea documentațiilor de 
urbanism și amenajare a teritoriului, în vederea protejării și punerii în valoare a patrimoniului 
arheologic;b)elaborarea reglementarilor speciale de protecție în zona;c)marcarea limitelor zonei de 
interes arheologic prioritar și informarea publicului cu privire la regimul special de protecție a 
zonei.(3)Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin și pentru elaborarea documentațiilor prevăzute la alin. 
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(2) autoritățile administrației publice locale pot beneficia de transferuri cu destinație speciala din bugetul 
de stat, în condițiile legii, precum și de cofinanțare de la bugetul ministerelor implicate.(4)Avizarea 
documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului pentru zonele de interes arheologic prioritar se 
face de către Ministerul Culturii și Cultelor. 
Art. 23(1)Proprietarii și titularii dreptului de administrare și ai altor drepturi reale asupra imobilelor din 
siturile arheologice din zonele de interes arheologic prioritar au obligația de a permite accesul 
personalului autorizat de Ministerul Culturii și Cultelor în vederea cercetării arheologice și protejării 
patrimoniului arheologic și de a asigura masurile de protecție și paza a bunurilor de patrimoniu 
arheologic, conform legii.(2)Ca urmare a protecției speciale a siturilor arheologice înscrise în Repertoriul 
arheologic național, în condițiile prevăzute la art. 22, proprietarii sau arendașii, persoane fizice ori 
juridice de drept privat, sunt îndreptățiți la plata unor despăgubiri pentru veniturile agricole nerealizate pe 
terenurile care fac obiectul săpăturilor arheologice pentru perioada în care se desfășoară acestea, în 
cuantumurile și în condițiile stabilite prin metodologia aprobata prin hotărâre a 
Guvernului.(3)Despăgubirea pentru venitul agricol nerealizat se plătește persoanei îndreptățite de către 
finanțatorul săpăturii arheologice, în termen de 60 de zile de la data începerii cercetării arheologice. 

 

Art. 29(1)Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac, după caz, de către:a)specialiștii 
serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor;b)împuterniciții Ministerului 
Culturii și Cultelor;c)inspectorii teritoriali ai Inspectoratului de Stat în Construcții;d)organele de politie, 
care au și obligația de a da curs oricăror solicitări în exercitarea atribuțiilor personalului prevăzut la lit. 
a)-c).(2)Contravențiile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), b) și i) se constata, iar sancțiunea se aplică de 
către specialiștii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, de către primar, 
respectiv de primarul general al municipiului București, sau de președintele consiliului județean, precum 
și de către împuterniciții acestora.(3)Contravenția prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c^1 ) se constată, iar 
sancțiunea se aplică de către specialiștii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și 
Patrimoniului Național, de către împuterniciții Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, de către 
organele de poliție, de către primar, respectiv de primarul general al municipiului București, sau de 
președintele consiliului județean, precum și de către împuterniciții acestora. 

 

Legea nr. 258/2006, Art. IIPentru aplicarea principiului conservării integrate a patrimoniului arheologic 
și pentru integrarea în politicile naționale și locale de protejare a mediului, Ministerul Culturii și Cultelor 
elaborează, împreună cu Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor și cu Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 
Metodologia aprobării cercetărilor arheologice din zonele naturale protejate și parcurile naționale și 
naturale, care se aproba prin ordin comun al celor trei miniștri și se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

 

IV. L. nr. 26/2008 

Art. 17 a) elaborează politici si strategii în domeniu; 
b) coordonează, la nivel național, activitățile instituților publice cu atribuții în domeniul patrimoniului 
cultural imaterial; 
c) sprijină financiar instituțiile cu atribuții în activitățile de identificare, conservare, protejare ș punere în 
valoare a elementelor ce alcătuiesc patrimoniul cultural imaterial; 
d) susține promovarea elementelor patrimoniului cultural imaterial românesc în comunitățile românesti 
de peste hotare; 
e) sprijină instituțiile cu atribuții în implementarea strategiilor de salvgardare a elementelor patrimoniului 
cultural imaterial. 

 

V. L. nr. 311/2003 

CAPITOLUL VI Instituţii şi organisme cu atribuţii în domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice 
Art. 31 (1) Ministerul Culturii elaborează şi asigură aplicarea strategiei naţionale şi urmăreşte respectarea 
prevederilor legale, a normelor şi metodologiilor din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice. 
(2) Ministerul Culturii reprezintă statul în relaţiile internaţionale din domeniul muzeelor şi al colecţiilor 
publice. 

 

Art. 32 În domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice Ministerul Culturii exercită, prin direcţia sa de 
specialitate sau prin instituţiile sale subordonate, următoarele atribuţii: 
a) organizează sistemul naţional de cercetare, evidenţă, conservare, restaurare şi protejare a patrimoniului, 
de inspecţie şi clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice şi avizează reglementările tehnice aplicabile 
în domeniu; 
b) aprobă normele metodologice de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice; 
c) aprobă criteriile de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice; 
d) acordă şi revocă, în condiţiile prezentei legi, acreditarea funcţionării muzeelor şi a colecţiilor publice; 
e) propune acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz, de colecţie publică de importanţă naţională; 
f) aprobă clasificarea muzeelor şi a colecţiilor publice; 
g) verifică respectarea condiţiilor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice aflate în subordinea 
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale; 
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h) acordă asistenţă ştiinţifică şi de specialitate muzeelor, colecţiilor publice şi organizaţiilor 
neguvernamentale cu activitate în domeniu; 
i) colaborează cu Ministerul Educaţiei Naţionale, respectiv cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în vederea pregătirii specialiştilor şi a personalului auxiliar din domeniul 
muzeelor şi al colecţiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
j) colaborează cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice, Ministerul Afacerilor Interne şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice cu atribuţii în 
domeniu, în vederea stabilirii măsurilor speciale de protejare a patrimoniului muzeal în caz de conflict 
armat, tulburări civile şi catastrofe naturale; 
k) avizează programele de dezvoltare muzeală; 
l) sprijină şi iniţiază cooperarea cu instituţii şi organizaţii din străinătate cu activitate în domeniul 
muzeelor şi al colecţiilor publice; 
m) finanţează activitatea editorială a Revistei muzeelor, publicată de Centrul de Pregătire Profesională în 
Cultură1). 
Art. 37 Contravenţiile prevăzute la art. 36 se constată, iar sancţiunile se aplică de specialişti din cadrul 
Ministerului Culturii şi ai direcţiilor pentru cultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, 
împuterniciţi ca atare prin ordin al ministrului culturii. 

 

VI. H.G. nr. 90/2010 

Art. 3Ministerul Culturii și Patrimoniului Național își desfășoară activitatea pe baza următoarelor 
principii fundamentale:g) protejarea patrimoniului cultural național, ca factor determinant al identității 
culturale a României și ca resursă neregenerabilă; h) protejarea și respectul identităților culturale, a 
tradițiilor și moștenirii culturale, a patrimoniului material și imaterial; 

 

Art. 4 În activitatea sa, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național urmărește îndeplinirea următoarelor 
obiective generale:a) dezvoltarea sinergiilor între sectorul culturii și alte sectoare de activitate, precum 
sectorul educațional, social, economic, și elaborarea unor politici publice transsectoriale;b) protejarea 
patrimoniului cultural național, precum și a patrimoniului imaterial, prin promovarea unui cadru legislativ 
specific în vederea promovării eficiente și proactive a patrimoniului național, precum și prin programe și 
măsuri specifice privind evaluarea, restaurarea și conservarea, respectiv punerea lor în valoare și 
reinserția în viața comunității, prin dezvoltarea de proiecte integrate și de rețele de cooperare; c) 
susținerea moștenirii și diversității culturale, conservarea identităților culturale, atât la nivel național, cât 
și în cadrul comunităților locale, prin implicare proactivă a acestora în viața culturală și recunoașterea 
valorilor patrimoniale; 

 

Art. 5 (1) În vederea îndeplinirii rolului și a obiectivelor sale generale, Ministerul Culturii și 
Patrimoniului Național are următoarele atribuții principale:1. asigură gestionarea eficientă a sistemului 
său instituțional specific, cuprinzând inclusiv instituțiile subordonate și serviciile publice deconcentrate;3. 
promovează și finanțează, în condițiile legii, printr-un sistem competițional deschis, proiecte, programe și 
activități culturale în domeniul culturii și patrimoniului cultural național, cu respectarea principiului 
transparenței decizionale, a liberului acces la informația publică și a primordialității valorii;22. 
colaborează atât cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Mediului și Pădurilor și 
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cât și cu instituțiile și organismele abilitate din subordinea 
acestora pentru elaborarea unei strategii naționale de atenuare a impactului asupra patrimoniului cultural 
național generat de implementarea proiectelor de amenajare a teritoriului și de dezvoltare a infrastructurii, 
respectiv pentru formularea unui set de politici comune și metodologii de lucru în acest domeniu și 
implementarea acestora;23. colaborează cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul 
Mediului și Pădurilor, cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și cu instituțiile și 
organismele abilitate din subordinea acestora pentru corelarea Strategiei de dezvoltare durabilă 2030 și a 
strategiilor sectoriale de profil în vederea armonizării legislației și politicilor în aceste domenii;24. 
colaborează cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și cu instituțiile și organismele 
abilitate din subordinea acestuia pentru dezvoltarea programelor de învățământ artistic și diversificarea 
ofertei de specializări necesare domeniului culturii, respectiv implementarea acestora;25. colaborează atât 
cu Ministerul Afacerilor Externe și cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cât și cu instituțiile 
și organismele abilitate din subordinea acestora pentru elaborarea unei strategii naționale de promovare a 
valorilor culturii române și de dezvoltare a turismului cultural în România, respectiv pentru formularea 
unui set de politici comune în acest domeniu și implementarea acestuia;26. colaborează cu Ministerul 
Afacerilor Externe și cu Departamentul pentru Afaceri Europene în cadrul sistemului național de 
coordonare a afacerilor europene;27. colaborează cu Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de 
Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice, precum și cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale în 
vederea asigurării unui cadru juridic, financiar-fiscal și economic pentru dezvoltarea economiei culturale, 
stimularea IMM-urilor din industriile creative și culturale, precum și susținerea și stimularea 
creatorilor;28. colaborează cu organele abilitate de lege pentru combaterea activității infracționale în 
domeniul patrimoniului cultural;29. propune Guvernului recunoașterea statutului de utilitate publică 
pentru organizațiile neguvernamentale cu activitate în domeniul culturii, cu respectarea normelor legale; 

 

Art. 6 (1) În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național are  
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următoarele atribuții specifice:7. elaborează și implementează norme, regulamente și metodologii pentru 
domeniul patrimoniului cultural național, potrivit legii;8. coordonează activitățile de cercetare, 
conservare, evidență, proiectare și restaurare, regenerare și punere în valoare a patrimoniului cultural 
național, material și imaterial, și asigură finanțarea adecvată a acestora, potrivit legii;9. avizează, pe baza 
propunerilor comisiilor de specialitate din cadrul său, planurile de amenajare și dezvoltare a teritoriului, 
pentru zonele protejate, respectiv pentru cele unde sunt delimitate situri arheologice, potrivit legii; 10. 
avizează temele de proiectare și soluțiile arhitecturale și de artă monumentală, cu consultarea 
organizațiilor profesionale și de creatori din domeniu, pentru obiectivele arhitecturale sau de artă 
monumentală care se realizează din bugetele publice;11. acționează, potrivit competențelor sale, pentru 
recuperarea bunurilor din patrimoniul cultural național sustrase sau exportate ilicit;13. desfășoară 
activități pentru educarea și informarea publicului, cu scopul de a cunoaște, a respecta și a pune în valoare 
patrimoniul cultural național, inclusiv prin colaborarea cu autoritățile publice centrale și locale; 14. 
susține programe pentru promovarea, protejarea și revitalizarea culturii tradiționale și a patrimoniului 
cultural imaterial;15. promovează și coordonează, în condițiile legii, programe de formare în domeniul 
meșteșugurilor și ocupațiilor tradiționale;17. suspendă sau retrage, după caz, avizele și/sau atestatele 
acordate, în cazul nerespectării de către titulari a actelor normative în vigoare;18. colaborează cu 
autoritățile administrației publice, cu instituțiile de specialitate și cu organizațiile din domeniu pentru 
formarea și perfecționarea profesională a personalului din aparatul propriu și al serviciilor publice 
deconcentrate, precum și din instituțiile publice de cultură, contribuind la organizarea și finanțarea, în 
condițiile legii, a cursurilor sau a altor forme specifice de pregătire;19. editează publicații de specialitate 
și de informare pentru domeniile sale de competență; 

 

1.4 Direcțiile Județene pentru Cultură – servicii deconcentrate ale Ministerului Culturii și Identității 
Naționale 

I. L. nr. 182/2000 

Art. 22 (1) Bunurile culturale mobile proprietate publică, aflate în patrimoniul unor companii naţionale, 
societăţi naţionale sau altor societăţi cu capital integral ori majoritar de stat, care se privatizează, vor fi 
supuse procedurii de clasare înainte de declanşarea procesului de privatizare. 
(2) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului sau, după caz, autoritatea publică centrală ori 
locală care privatizează o persoană juridică din cele prevăzute la alin. (1) are obligaţia de a anunţa, cu 30 
de zile înainte, declanşarea procedurii de privatizare, în scris, serviciului public deconcentrat al 
Ministerului Culturii în a cărui rază teritorială îşi are sediul societatea. 
(3) În termen de 10 zile de la data înregistrării comunicării prevăzute la alin. (2), serviciul public 
deconcentrat al Ministerului Culturii va verifica la persoana juridică în curs de privatizare bunurile 
culturale mobile susceptibile de a fi clasate şi, dacă va fi cazul, va declanşa procedura de clasare. 

 

Art. 23 (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare, precum şi deţinătorii 
cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile clasate au următoarele obligaţii: d) să înştiinţeze în termen de 
maximum 5 zile serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în cazul constatării unui pericol 
iminent de distrugere sau de degradare gravă a acestor bunuri; f) să permită accesul specialiştilor din 
cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în scopul constatăriistării de conservare 
a acestor bunuri; în cazul deţinătorilor persoane fizice şi al persoanelor juridice de drept privat accesul 
specialiştilor serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii va fi posibil numai cu acordul 
scris al proprietarului privind condiţiile de acces. 

 

Art. 35 (5) Operatorii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile au obligaţia de a 
înştiinţa în scris, în termen de 5 zile de la data ofertei, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului 
Culturii despre existenţa unor bunuri susceptibile de a fi clasate.(7) Operatorii economici autorizaţi să 
comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligaţi ca, în termen de 3 zile de la data înregistrării în 
registrul propriu a bunurilor clasate în tezaur, să comunice în scris serviciului public deconcentrat al 
Ministerului Culturii, în a cărui rază teritorială îşi au sediul, punerea acestora în vânzare, precum şi, după 
caz, să transmită un exemplar al catalogului editat în scopul organizării unei licitaţii publice, indiferent 
dacă bunurile scoase la licitaţie sunt sau nu sunt clasate în patrimoniul cultural naţional mobil. 

 

Art. 36 (2)Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii sunt obligate să transmită 
Ministerului Culturii, în termen de3 zile de la primirea comunicării scrise a operatorului economic 
autorizat, înregistrarea privind punerea în vânzare aunui bun cultural mobil clasat în tezaur. 

 

Art. 37 (3) Certificatul de export va fi emis de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, 
în condiţiile prezentei legi.  

 

Art. 43 (1) Persoanele fizice sau juridice de drept privat, proprietare ale bunurilor culturale mobile 
clasate, au obligaţia de a anunţa în scris serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în 
termen de 15 zile de la data transferării unui astfel de bun în proprietatea altei persoane, precum şi de la 
data instituirii unui drept real asupra unui astfel de bun. (2) În cazul pierderii sau al furtului bunurilor 
culturale mobile clasate, proprietarii, titularii altor drepturi reale, titularii dreptului de administrare, 
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precum şi deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri au obligaţia de a anunţa, în scris, în termen de 24 de 
ore de la constatare, organul de poliţie din raza teritorială. (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), precum şi 
în cazul distrugerii totale sau parţiale a bunurilor culturale mobile clasate proprietarii, titularii altor 
drepturi reale, titularii dreptului de administrare, precum şi deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri au 
obligaţia de a anunţa în scris serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii în termen de 3 zile de 
la constatare. (4) După înregistrarea comunicării prevăzute la alin. (3) serviciile publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii vor anunţa imediat, în scris, organele de poliţie din raza teritorială. 
Art. 46 (2) Din momentul descoperirii bunurile prevăzute la alin. (1) sunt supuse procedurii de clasare, în 
condiţiile prezentei legi, şi intră în administrarea instituţiei care finanţează sau coordonează cercetările; 
în cazul în care Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor constată că în instituţia respectivă nu sunt 
îndeplinite condiţiile corespunzătoare de conservare şi securitate, aceasta va propune serviciului public 
deconcentrat al Ministerului Culturii în a cărui rază de activitate au fost descoperite bunurile arheologice 
în cauză alte instituţii publice specializate din aceeaşi rază, care îndeplinesc condiţiile corespunzătoare. 
Serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii va decide asupra instituţiei căreia i se vor transmite 
în administrare bunurile arheologice respective. 
Art. 49 (1) Persoanele fizice care au descoperit în mod întâmplător bunuri din categoria celor prevăzute 
la art. 46 alin. (1) sunt obligate să le predea, în termen de 72 de ore de la descoperire, primarului unităţii 
administrativ-teritoriale în a cărei rază a fost făcută descoperirea. (2) Primarul este obligat să înştiinţeze 
serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii, în termen de 72 de ore, cu privire la bunurile 
descoperite, luând totodată măsuri de pază şi de conservare a acestora. (3) Primarul este obligat să predea 
bunurile astfel descoperite, în termen de 10 zile, serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii. 
(4) Autorii descoperirilor întâmplătoare, care au predat, în condiţiile prevăzute la alin. (1), bunurile
descoperite, au dreptul la o recompensă bănească de 30% din valoarea bunului, calculată în momentul
acordării recompensei, iar, în cazul unor descoperiri arheologice de valoare excepţională, se poate acorda
şi o bonificaţie suplimentară de până la 15% din valoarea bunului. (5) Valoarea bunurilor astfel
descoperite se stabileşte de experţii acreditaţi ai serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii
sau, după caz, de alţi experţi acreditaţi. (6) Recompensele şi bonificaţia, stabilite potrivit alin. (4) şi (5),
vor fi suportate din bugetul ordonatorului principal de credite sau din bugetele locale, în funcţie de
subordonarea instituţiilor culturale în administrarea cărora vor fi transmise bunurile descoperite şi vor fi
plătite în cel mult 18 luni de la data predării bunului.
Art. 51 (1) Veniturile gestionate în regim extrabugetar pot proveni din următoarele surse: d) tarifele 
percepute de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii pentru efectuarea oricăror 
expertize solicitate. 
Art. 56 (1) La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti funcţionează serviciile publice deconcentrate 
ale Ministerului Culturii. 
Art. 57 Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii au următoarele atribuţii în domeniul 
protejării patrimoniuluicultural naţional mobil: 
a) întocmesc baza de date privind evidenţa bunurilor culturale mobile clasate, aflate pe raza lor
teritorială;b) înregistrează cererile de clasare a bunurilor culturale mobile deţinute de instituţii
nespecializate, de culte religioase,de alte persoane juridice, precum şi de persoane fizice;c) efectuează
expertiza necesară şi întocmesc documentaţia prevăzută de prezenta lege, în vederea clasării bunurilor
culturale mobile;d) înaintează Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor propunerile de clasare;e)
înregistrează înştiinţările de schimbare a proprietarului sau deţinătorului, în cazul bunurilor culturale
mobile clasate;f) controlează periodic starea de conservare şi de securitate a bunurilor culturale mobile
clasate, acordând consultanţăde specialitate la solicitarea proprietarilor sau titularilor altor drepturi
reale;g) fac propuneri de includere în priorităţile de restaurare a bunurilor mobile clasate în tezaur, aflate
la instituţiilenespecializate, cultele religioase, alte persoane juridice decât instituţiile publice specializate,
precum şi la persoanelefizice;h) verifică dacă operatorii economici autorizaţi să comercializeze bunuri
culturale mobile respectă obligaţiile ce le revinconform prezentei legi şi normelor emise în aplicarea
acesteia;i) aprobă, conform prezentei legi, exportul definitiv al bunurilor culturale mobile, eliberând, pe
baza expertizei,certificatul de export întocmit potrivit normelor metodologice privind exportul definitiv
sau temporar al bunurilorculturale mobile;j) gestionează, în regim extrabugetar, veniturile realizate
potrivit prevederilor art. 51 alin. (1) lit. a) şi d), după caz,precum şi alocaţiile de la bugetul de stat,
destinate finanţării activităţilor prevăzute la art. 50 alin. (1);k) colaborează şi stabilesc, împreună cu
structurile abilitate ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale MinisteruluiAfacerilor Interne, după caz,
măsurile de protecţie a bunurilor culturale mobile, în caz de conflict armat sau decalamităţi naturale;l)
orice alte atribuţii date în competenţa lor prin prezenta lege.
Art. 76 Copiile, mulajele, tirajele postume, facsimilele şi reproducerile prin mijloace foto, video, 
numerice sau prin altemijloace, executate cu încălcarea dispoziţiilor art. 26 ori ale art. 27 alin. (3), se 
confiscă de către agentul constatator şise transmit în administrarea unor instituţii publice specializate, cu 
avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. 
Art. 77 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 75 se fac de specialiştii 
serviciilor publicedeconcentrate ale Ministerului Culturii, care, la cererea lor, vor fi asistaţi de organele 
de poliţie. 
Art. 92 (2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi*) cultele religioase, precum şi 
instituţiile publice nespecializate sunt obligate să depună la serviciile publice deconcentrate ale 
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Ministerului Culturii în a căror rază teritorială îşi au sediul inventarul de bunuri culturale mobile deţinute, 
în vederea efectuării operaţiunilor de clasare. 
Art. 95În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi*) declaraţiile persoanelor fizice, 
precum şi fişierele alfabetice sau pe domenii, completate ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 
63/1974 privind ocrotirea patrimoniului cultural naţional al Republicii Socialiste România, publicată în 
Buletinul Oficial, Partea I, nr. 137 din 2 noiembrie 1974, abrogată prin Decretul nr. 90/1990 privind 
înfiinţarea şi organizarea Comisiei Muzeelor şi Colecţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 20 din 6 februarie 1990, aflate în păstrarea serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului 
Culturii şi a Institutului Naţional al Patrimoniului, se inventariază, se sigilează şi se predau Arhivelor 
Naţionale. 

 

II. L. nr. 422/2001 

Art. 12(5) Pentru realizarea inventarierii monumentelor istorice, autorităţile şi instituţiilepublice 
competente comunică serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, la solicitarea 
acestora, date privind situaţia juridică a imobilelor. 

 

Art. 13 (1) Procedura de clasare se declanşează de către direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul 
cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, astfel: 
1. din oficiu, în următoarele situaţii: 
a) pentru bunurile imobile aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativteritoriale; 
b) pentru bunurile imobile aflate în proprietatea cultelor religioase; 
c) pentru bunurile imobile descoperite întâmplător sau în cadrul unor cercetări 
arheologice sistematice; 
2. la cererea sau, după caz, la propunerea: 
a) proprietarului bunului imobil; 
b) primarului localităţii, a consiliului local sau judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, pe al cărui teritoriu administrativ se află bunul imobil în cauză; 
c) Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, a Comisiei Naţionale de Arheologie sau a Comisiei 
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor; 
d) asociaţiilor şi fundaţiilor legal constituite, cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice; 
e) instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu. 
(2) Dosarul de clasare sau de declasare este întocmit de serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii 
şi Cultelor, de regulă, prin experţi autorizaţi sau specialişti atestaţi înscrişi în registrele Ministerului 
Culturii şi Cultelor şi se înaintează compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii şi Cultelor, 
care îl analizează şi îl prezintă, după caz, Comisiei Naţionale de Arheologie şi/sau Comisiei Naţionale a 
Monumentelor Istorice spre analiză şi propuneri. Secretarul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice 
elaborează proiectul de ordin de clasare sau de declasare, pe care îl înaintează ministrului culturii şi 
cultelor spre aprobare. 
(3) Bunul imobil se clasează prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care va fi publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
(4) Comunicarea de clasare sau de declasare, respectiv, după caz, răspunsul motivat privind neclasarea 
sau nedeclasarea, se comunică proprietarului şi titularilor altor drepturi reale, precum şi autorităţii 
administraţiei publice locale de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, 
în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii lor de la Ministerul Culturii şi Cultelor sau de la 
publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, după caz. 

 

Art. 14 (1) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor au obligaţia de 
acomunica de îndată proprietarului, titularului dreptului de administrare sau, respectiv, titularului altui 
drept real asupra bunului imobil declanşarea procedurii de clasare sau de declasare. 

 

Art. 17(1) În termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a 
ordinului de clasare, direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, întocmesc şi comunică proprietarului actul prin care sunt precizate condiţiile şi 
regulile de utilizare sau de exploatare şi de întreţinere a bunului imobil în cauză, denumit Obligaţia 
privind folosinţa monumentului istoric, care însoţeşte actele de proprietate, de concesiune sau de 
închiriere pe tot parcursul existenţei imobilului în cauză. 

 

Art. 21 (2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor pot declanşa procedura 
de clasare de urgenţă, din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate. 
 (3) Declanşarea procedurii de clasare de urgenţă se efectuează în maximum 3 zile de la identificarea 
situaţiei imobilului sau înregistrarea solicitării privind situaţia imobilului, pe baza notei de constatare 
elaborate de delegatul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor, al muzeului 
judeţean, respectiv al muzeului municipiului Bucureşti, sau al autorităţilor administraţiei publice locale, 
după caz. 
(4) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor comunică imediat în scris 
proprietarului bunului imobil declanşarea procedurii de clasare de urgenţă a imobilului în Lista 
monumentelor istorice. De la data comunicării declanşării procedurii de clasare de urgenţă până la 
finalizarea procedurii, imobilului i se aplică regimul juridic al monumentelor istorice. 
(7) La solicitarea serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, proprietarii imobilelor 
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propuse pentru clasare din oficiu sau de urgenţă vor transmite acestora documentele necesare completării 
dosarului de clasare. 
Art. 23 (1) Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului 
emis de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau, după caz, de către serviciile publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național. (3) Autorizația de construire, 
autorizația de desființare, precum și autorizațiile referitoare la intervențiile prevăzute la alin. (2) se 
eliberează numai pe baza și în conformitate cu avizul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național sau, 
după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și cu 
celelalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 

 

Art. 24(1) Intervențiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se 
află în zone de protecție a monumentelor istorice sau în zone construite protejate se autorizează pe baza 
avizului Ministerului Culturii și Patrimoniului Național sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate 
ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și a celorlalte avize, potrivit dispozițiilor legale în 
vigoare.(2) Toate intervențiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de 
schimbare a funcțiunii sau a destinației, de întreținere sau de reparații curente, indiferent de sursa lor de 
finanțare și de regimul de proprietate a imobilului, se fac cu specialiști și experți atestați și sub inspecția 
și controlul propriu ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, respectiv ale serviciilor publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, în condițiile legii. (3) În condițiile legii, 
în cazul realizării de lucrări neautorizate, fără avize sau care încalcă avizele de specialitate, personalul de 
inspecție abilitat are dreptul să întrerupă lucrările până la intrarea în legalitate, să aplice sancțiuni și, după 
caz, să dispună revenirea la situația inițială și să sesizeze organele de cercetare penală.(4) Elaborarea 
expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a proiectelor și 
dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experți și/sau specialiști atestați de către Ministerul Culturii 
și Patrimoniului Național, cu respectarea exigențelor specifice domeniului monumentelor istorice și a 
cerințelor privind calitatea lucrărilor în construcții. 

 

Art. 29În vederea realizării măsurilor de protejare a monumentelor istorice, în termen de 60 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi, în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului 
Culturii și Patrimoniului Național, prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, se 
înființează și se stabilesc atribuțiile Serviciului monumentelor istorice, încadrat cu personal specializat în 
domeniu. 

 

Art. 33(1^1) Ministrul culturii poate emite ordinul de declasare a unui monument istoric sau decide 
neclasarea numai în cazul în care Comisia Națională a Monumentelor Istorice a propus declasarea, 
respectiv neclasarea.(1^2) Avizele necesare pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. h)-k^1) se pot emite 
doar cu includerea propunerii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale 
ale monumentelor istorice. (1^3) Ministerul Culturii și serviciile sale deconcentrate pot solicita motivat 
Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sau, după caz, comisiilor zonale reexaminarea propunerilor 
formulate de acestea în cazurile prevăzute la alin. (1^1) și (1^2). 

 

Art. 37(1) Pentru protejarea monumentelor istorice aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau 
juridice, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului 
Culturii și Patrimoniului Național și autoritățile administrației publice locale, după caz, pot asigura, la 
cererea proprietarilor, cu titlu gratuit, consultanță de specialitate, în condițiile legii.(2) În cazul în care 
statul sau autoritățile publice locale acordă sprijin financiar, acesta constă în acoperirea parțială sau totală 
a costurilor studiilor și documentațiilor tehnice, precum și, după caz, ale lucrărilor de intervenție asupra 
monumentelor istorice. 

 

Art.42(1) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru persoanele fizice sau juridice care dobândesc prin 
moștenire un bun imobil clasat ca monument istoric, utilizat ca locuință sau pentru activități 
necomerciale, și care se angajează în scris la direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național 
în al cărei teritoriu de competență se află bunul imobil în cauză să execute, în termen de 12 luni, lucrările 
de restaurare și consolidare stabilite prin documentație tehnică aprobată și avizată în condițiile legii.(2) În 
situații justificate și cu avizul direcției pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, 
respectiv a municipiului București, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit o singură dată cu încă 
12 luni.(3) În cazul neîndeplinirii în condițiile și în termenele prevăzute la alin. (1) și (2) a obligațiilor 
asumate de proprietar la dobândirea bunului, precum și în cazul înstrăinării bunului înaintea efectuării 
sau încheierii lucrărilor de consolidare sau restaurare, taxa de timbru se recuperează prin direcția generală 
a finanțelor publice, pe baza notei de constatare a direcției pentru cultură, culte și patrimoniul cultural 
național județene, respectiv a municipiului București.(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică și celor care 
dobândesc prin donație un bun imobil clasat ca monument istoric.(5) Înstrăinarea cu titlu gratuit sau 
oneros către stat sau către unitățile administrativ-teritoriale a monumentelor istorice este scutită de plata 
taxelor de timbru. 

 

Art. 44Proprietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice beneficiază de reducerea cu 
50% a taxelor de autorizare pentru lucrările pe care le finanțează și care sunt necesare pentru păstrarea 
integrității fizice și a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice, astfel cum sunt ele 
reglementate prin documentația de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobată pentru zona de 
protecție respectivă, sau prin avizul direcției pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național 
județene, respectiv a municipiului București. 
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Art. 57(1) Contravențiile se constată și amenzile se aplică de specialiștii direcțiilor pentru cultură, culte 
și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, de împuterniciții 
Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, de inspectorii teritoriali ai Inspectoratului de Stat în 
Construcții sau de inspectorii Ministerului Finanțelor Publice, după caz.(2) Pentru contravențiile 
prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) și b) constatarea și aplicarea amenzilor se pot face și de către primar, 
președintele consiliului județean și împuterniciții acestora sau de către organele de poliție, după caz. 
Art. 60(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național sunt 
obligate să înștiințeze, în scris, proprietarii sau titularii drepturilor reale asupra monumentelor istorice 
despre regimul juridic special al imobilelor în cauză și să le transmită obligația privind folosința 
monumentului istoric. 

III. O.G. nr. 43/2000

Art. 5 (5) Certificatul de descărcare de sarcina arheologică, prevăzut la alin. (3), este emis de serviciile 
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, cu obligația acestora de înștiințare a direcției 
de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor, în termen de 10 zile. (9) Cercetările 
arheologice se efectuează numai pe baza autorizației emise de Ministerul Culturii și Cultelor și în 
conformitate cu aceasta, în condițiile prezentei ordonanțe. (15) Autorizarea lucrărilor de construire sau de 
desființare din zonele cu patrimoniu arheologic se aproba numai pe baza și în conformitate cu avizul 
Ministerului Culturii și Cultelor.(16) În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător, în 
condițiile prevederilor alin. (8), până la descărcarea de sarcina arheologică, autorizarea de construire se 
suspenda sau, după caz, primarul unității administrativ-teritoriale dispune întreruperea oricărei alte 
activități, în conformitate cu avizul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, 
și se instituie regimul de supraveghere sau săpătură arheologică. 
Art. 9(1) Proprietarii și titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra terenurilor în 
care se afla situri arheologice și celor pe care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat au 
obligația de a permite accesul personalului autorizat, în condițiile prezentei ordonanțe, în vederea 
cercetării și protejării patrimoniului arheologic, precum și asigurării masurilor de protecție și paza a 
bunurilor de patrimoniu.(2) Proprietarii sau arendașii de terenuri, persoane fizice sau juridice de drept 
privat, sunt îndreptățiți la plata unor despăgubiri pentru veniturile agricole nerealizate pe terenurile care 
fac obiectul săpăturilor arheologice pentru perioada în care se desfășoară acestea, în cuantumurile și în 
condițiile stabilite prin metodologia aprobata prin hotărâre a Guvernului.(3) Despăgubirea pentru venitul 
agricol nerealizat se plătește persoanei îndreptățite de către finanțatorul săpăturii arheologice, în termen 
de 60 de zile de la data începerii cercetării.(4) Aducerea terenului la condiția sa inițială revine 
finanțatorului cercetării arheologice. 
Art. 13Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor îndeplinesc, în domeniul 
protejării patrimoniului arheologic, următoarele atribuții:a) urmăresc respectarea autorizației de săpătură 
arheologică, a Regulamentului săpăturilor arheologice și a standardelor și procedurilor arheologice în 
unitatea administrativ-teritoriala de competența;b) avizează, pe baza referatelor de specialitate, lucrările 
ce urmează să fie efectuate în zonele cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător;c) asigura 
supravegherea de specialitate a lucrărilor la care au fost consemnate descoperiri arheologice 
întâmplătoare, declanșând, după caz, procedurile de clasare prevăzute de lege;d) emit Certificatul de 
descărcare de sarcina arheologică, conform prevederilor prezentei ordonanțe;e) anunță politia și 
jandarmeria cu privire la fiecare descoperire întâmplătoare, așa cum este ea definită în prezenta 
ordonanță, în vederea organizării pazei și/sau a supravegherii zonei respective. 
Art. 29(1)Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac, după caz, de către:a)specialiștii 
serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor;b)împuterniciții Ministerului 
Culturii și Cultelor;c)inspectorii teritoriali ai Inspectoratului de Stat în Construcții;d)organele de politie, 
care au și obligația de a da curs oricăror solicitări în exercitarea atribuțiilor personalului prevăzut la lit. 
a)-c).(2)Contravențiile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), b) și i) se constata, iar sancțiunea se aplică de 
către specialiștii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, de către primar, 
respectiv de primarul general al municipiului București, sau de președintele consiliului județean, precum 
și de către împuterniciții acestora.(3)Contravenția prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c^1 ) se constată, iar 
sancțiunea se aplică de către specialiștii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și 
Patrimoniului Național, de către împuterniciții Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, de către 
organele de poliție, de către primar, respectiv de primarul general al municipiului București, sau de 
președintele consiliului județean, precum și de către împuterniciții acestora. 

IV. L. nr. 311/2003

Art. 33 Direcţiile pentru cultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au, în domeniul muzeelor 
şi al colecţiilor publice, următoarele atribuţii: 
a) propun Ministerului Culturii acreditarea colecţiilor publice de drept privat;
b) verifică respectarea condiţiilor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice aflate în subordinea
autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a muzeelor şi a colecţiilor publice de drept privat;
c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni în domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice de pe raza lor de
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competenţă teritorială, conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

Art. 37 Contravenţiile prevăzute la art. 36 se constată, iar sancţiunile se aplică de specialişti din cadrul 
Ministerului Culturii şi ai direcţiilor pentru cultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, 
împuterniciţi ca atare prin ordin al ministrului culturii. 

 

V. H.G. nr. 90/2010 

Art. 16(1) La nivelul județelor și al municipiului București funcționează direcțiile județene pentru 
cultură, respectiv a municipiului București, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, ale 
Ministerului Culturii și Patrimoniului Național (2) Direcțiile județene pentru cultură, respectiv a 
municipiului București sunt conduse de un director, potrivit legii (3) Directorii sunt numiți prin ordin al 
ministrului culturii și patrimoniului național, potrivit legii. 

 

Art. 17 (1) Direcțiile județene pentru cultură, respectiv a municipiului București: a) îndeplinesc 
atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural național;b) colaborează cu 
autoritățile publice și cu instituțiile specializate pentru protejarea și punerea în valoare a bunurilor din 
patrimoniul cultural național și aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;c) participă, la cererea 
autorităților abilitate și împreună cu acestea, la acțiuni de control al respectării legislației privind dreptul 
de autor și drepturile conexe;d) solicită și primesc, în condițiile legii, în nume propriu sau în numele și 
pentru Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, de la autorități ale administrației publice, de la 
instituții publice și de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor și 
informării publice, date și informații necesare pentru exercitarea atribuțiilor ce le revin;e) controlează 
respectarea îndeplinirii obligațiilor de plată a contribuțiilor la Fondul Cultural Național, în condițiile și la 
termenele stabilite prin lege;f) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite de ministrul culturii și 
patrimoniului național, potrivit legii.(2) Organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru cultură, 
respectiv a municipiului București, precum și atribuțiile acestora, altele decât cele prevăzute la alin. (1), 
se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național. 

 

VI. O.M.C. nr. 2080/2012  

Art. 7, alin. (2) 

a) Îndeplinește atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional; 
b) Colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în 
valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu; 
c) Participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării 
legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe; 
d) Solicită şi primește, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii, de 
la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat 
cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru 
exercitarea atribuţiilor ce îi revin; 
e) Controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, 
în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege; 

Îndeplinește orice alte atribuţii stabilite de ministrul culturii, potrivit legii.        

 

Art. 16 a) în domeniul protejării monumentelor istorice: 

1. colaborează și aduce la îndeplinire sarcinile trasate de conducerea ministerului în domeniul 
monumentelor istorice; 

2. realizează inventarierea monumentelor istorice și comunică lunar la Institutul National al Patrimoniului 
informațiile și datele necesare realizării și actualizării Listei Monumentelor Istorice; 

3. declanșează procedura de clasare, clasare de urgentă, declasare sau schimbarea grupei de clasare a 
monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată, și a normelor metodologice în vigoare; 

4. îndeplinește măsurile legale cu privire la declanșarea procedurii excepționale de clasare de urgentă; 
5. comunică neîntârziat declanșarea procedurii de clasare sau, respectiv, de declasare, după caz, 

proprietarului, titularului dreptului de administrare sau titularului altui drept real asupra bunurilor 
imobile în cauză, în baza propunerii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice; 

6. întocmește și comunică proprietarilor sau titularilor dreptului de administrare, după caz, Obligația 
privind folosința monumentului istoric, act prin care sunt precizate condițiile și regulile de utilizare sau 
exploatare și întreținere a bunurilor mobile clasate monument istorice; 

7. emite avize privind intervențiile asupra monumentelor istorice, precum și asupra imobilelor din zona de 
protecție a monumentelor istorice sau din Zonele Construite Protejate, potrivit competentelor stabilite 
prin regulamente și instrucțiuni emise de Ministerul Culturii și Patrimoniului National; 

8. controlează intervențiile care se fac asupra monumentelor istorice în baza avizelor emise; în cazul 
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realizării de lucrări neautorizate sau care încalcă avizele emise, întrerupe, prin personalul de inspecție 
abilitat, lucrările, până la intrarea în legalitate, aplică sancțiuni și, după caz, dispune revenirea la 
situația inițială sau sesizează organele de cercetare penală; 

9. poate formula propuneri privind obiectivele susceptibile de a fi cuprinse în PNR și informează 
conducerea ministerului cu privire la stadiul lucrărilor prevăzute în PNR, pentru județul de 
competentă; 

10. emite avize pentru efectuarea cercetărilor arheologice la monumente istorice potrivit competentelor    
     stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Naționale a Monumentelor 
Istorice și     prin reglementările privind protejarea patrimoniului arheologic și controlează modul în 
care instituțiile   organizatoare ale cercetărilor și responsabilii științifici ai lucrărilor respectă 
standardele și procedurile în vigoare; 

11. înregistrează angajamentele scrise ale persoanelor fizice care dobândesc prin moștenire sau donație 
un bun imobil clasat monument istoric utilizat ca locuință sau pentru activități necomerciale, privind 
intenția de a executa, în termen de 12 luni, lucrări de consolidare și restaurare stabilite prin 
documentație tehnică aprobată și avizată potrivit legii și avizează, în situații justificate, prelungirea 
cu încă 12 luni a termenului asumat prin angajament; urmărește realizarea lucrărilor respective în 
condițiile și la termenele stabilite și comunică Direcției Generale județene a Finanțelor Publice 
constatările sale în scopul recuperării taxei de timbru, atunci când lucrările nu respectă condițiile și 
termenele stabilite sau când bunul este înstrăinat înaintea efectuării sau încheierii lucrărilor de 
consolidare sau restaurare; 

12. avizează documentații de urbanism sau documentații tehnice pentru lucrările finanțate de proprietarii 
imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice sau în zonele construite protejate instituite 
potrivit legii, care sunt necesare pentru păstrarea cadrului construit sau natural; 

13. colaborează cu autoritățile administrației publice locale din județul de competentă, solicitându-le 
toate informațiile actualizate din domeniul protejării monumentelor istorice precum și adoptarea 
măsurilor de interzicere a circulației vehiculelor grele și transportul de materiale explozive în zona de 
protecție a monumentelor istorice, de aplicare a însemnelor distinctive și a siglelor de monumente 
istorice, de control a întreținerii acestor însemne și sigle de către proprietar, de asigurare a pazei și 
protecției monumentelor istorice aflate în domeniul public și privat al statului sau abandonate ori 
aflate în litigiu, precum și a măsurilor de oprire a lucrărilor de construire sau desființare în situația 
descoperirii de vestigii arheologice și de organizare a pazei acestora; 

14. înștiințează, în scris, proprietarii sau titularii drepturilor reale asupra monumentelor istorice din 
județul de competență despre obligațiile ce le revin prin lege ca urmare a regimului juridic special al 
bunurilor imobile în cauză; 

15. exercită, în numele statului, dreptul de preemțiune asupra monumentelor istorice clasate în grupa B; 
16. exercită orice alte atribuții stabilite conform normelor legale în vigoare privind protejarea 

monumentelor istorice și a patrimoniului arheologic; 
17. constată contravenții și aplică amenzi pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul protejării 

monumentelor istorice în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; 
18. asigură consultantă de specialitate gratuită pentru proprietari privind regulile de protejare a 

monumentelor istorice (intervenții de orice fel și condiții de exploatare) și posibilități de acces la 
sprijin financiar (din partea autorităților locale, centrale sau prin diverse programe de finanțare); 

19. formulează și înaintează periodic conducerii ministerului propuneri ce vizează îmbunătățirea cadrului 
legislativ pentru protejarea patrimoniului cultural național                                                                  

 b) în domeniul protejării patrimoniului arheologic: 

1. identifică siturile arheologice prin repere și coordonate și asigură delimitarea și marcarea limitelor lor 
pe hartă în coordonate ST70; 

2. asigură marcarea limitelor siturilor arheologice prin coordonate ST70 în toate documentațiile de 
urbanism primite de Direcție; 

3. urmărește respectarea autorizației de săpătură arheologică, a Regulamentului săpăturilor arheologice, 
precum și a standardelor și procedurilor arheologice în raza teritorială a județului de competentă; 

4. întocmesc referatele de specialitate pentru lucrările ce urmează să fie efectuate în zonele cu patrimoniu 
arheologic evidențiat întâmplător; 

5. asigură supravegherea de specialitate a lucrărilor la care au fost consemnate descoperiri arheologice 
întâmplătoare, declanșând, după caz, procedurile de clasare prevăzute de lege; 

6. emite Certificatul de descărcare de sarcină arheologică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
și standardele și procedurile arheologice aprobate de Ministerul Culturii și Patrimoniului National; 

7. primește bunurile mobile rezultate în urma descoperirilor arheologice întâmplătoare predate de 
descoperitor în termen de maximum 72 de ore și procedează potrivit prevederilor legale în vigoare 
privind protejarea patrimoniului cultural național mobil; 

8. constată contravenții și aplică sancțiuni prin personalul împuternicit, potrivit legislației în vigoare, în 
cazul nerespectării reglementărilor privind protejarea patrimoniului arheologic. 

9. anunță politia și jandarmeria cu privire la fiecare descoperire întâmplătoare, în vederea organizării 
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pazei și/sau a supravegherii zonei respective. 

Art. 17 (Compartimentul patrimoniu cultural mobil și imaterial) 
1. colaborează și aduce la îndeplinire sarcinile trasate de conducerea ministerului în domeniul
patrimoniului cultural național mobil și imaterial;
2. întocmește potrivit standardelor naționale baza de date privind evidenta bunurilor culturale
mobile clasate, aflate pe raza teritorială a județului de competență;
3. înregistrează cererile de clasare a bunurilor culturale mobile deținute de instituții
nespecializate, de culte religioase, de alte persoane juridice, precum și de persoane fizice;
4. verifică la societățile comerciale în curs de privatizare, cu sediul în județul de competență,
bunurile culturale mobile susceptibile de a fi clasate și declanșează procedura de clasare, în termen de 10
zile de la înregistrarea comunicării privind înscrierea pe lista de privatizare;
5. declanșează procedura de clasare a bunurilor arheologice descoperite întâmplător și decide, în
baza propunerii Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, cu privire la instituția publică specializată
căreia i se vor transmite în administrare bunurile arheologice respective;
6. înregistrează și soluționează înștiințările primarilor din județul de competentă privind bunurile
arheologice descoperite întâmplător de persoanele fizice și predate de acestea, preia bunurile predate,
stabilește prin experți acreditați valoarea bunurilor respective precum și instituția publică specializată în
administrarea căreia se vor transmite bunurile în cauză;
7. efectuează expertiza necesară și întocmește documentația prevăzută în vederea clasării
bunurilor culturale mobile;
8. înaintează direcției de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului National
propunerile de clasare a bunurilor culturale mobile, în vederea supunerii analizei Comisiei Naționale a
Muzeelor și Colecțiilor;
9. înregistrează, centralizează, verifică și gestionează înștiințările de schimbare a proprietarului
sau deținătorului, în cazul bunurilor culturale mobile clasate aflate în evidentă;
10. înregistrează, centralizează, verifică și gestionează comunicările proprietarilor, titularilor de
drepturi reale, titularilor drepturilor de administrare sau ale deținătorilor cu orice titlu ai bunurilor
culturale mobile clasate privind pierderea, furtul sau distrugerea totală sau parțială a acestor bunuri și
anunță imediat, în scris, organele de poliție competente teritorial;
11. controlează periodic și/sau la sesizări starea de conservare și de securitate a bunurilor culturale
mobile clasate aflate în evidentă, acordând consultantă de specialitate ori de câte ori este necesar și/sau la
solicitarea proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale;
12. face propuneri de includere în prioritățile de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate în
tezaur aflate la instituțiile nespecializate sau la alte persoane juridice decât instituțiile publice
specializate, precum și la persoanele fizice din județul de competentă;
13. organizează, realizează și actualizează evidenta registrelor agenților economici din județul de
competentă autorizați să comercializeze, prin vânzare publică sau prin intermediere, bunuri culturale
mobile;
14. verifică respectarea obligațiilor ce le revin agenților economici autorizați, în condițiile legii, să
comercializeze bunuri culturale mobile;
15. înregistrează înștiințările agenților economici autorizați cu privire la punerea în vânzare a unor
bunuri culturale mobile clasate în tezaur și verifică documentația aferentă exercitării dreptului de
preemțiune al statului, pe care o transmit conducerii ministerului;
16. verifică documentațiile depuse de titularii dreptului de administrare asupra bunurilor culturale
mobile aflate în proprietate publică, privind exportul temporar al acestor bunuri și eliberează certificatul
de export potrivit legislației în vigoare;
17. constată contravenții și aplică sancțiuni în conformitate cu legislația în vigoare privind
protejarea patrimoniului cultural național mobil;
18. colaborează și stabilește, împreună cu structurile abilitate ale Ministerului Apărării Naționale și
ale Ministerului Administrației și Internelor, după caz, măsurile de protecție a bunurilor culturale mobile
și imobile, în caz de conflict armat sau de calamități naturale;
19. inițiază și sprijină, în condițiile legii, acțiuni de revitalizare a tradițiilor și obiceiurilor locale, a
ocupațiilor specifice tradiționale, de formare a specialiștilor și meseriașilor în domeniul artizanatului și
meșteșugurilor tradiționale;
îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin normele emise în conformitate cu prevederile Legii nr.
182/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

1.5 Ministerul Public 
I. L. nr. 182/2000

Art. 62 (1) Dacă în cadrul unei urmăriri penale, efectuate în condiţiile legii, sunt descoperite indicii că un 
bun cultural, care se găseşte pe teritoriul statului român, a părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al 
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Uniunii Europene, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie notifică statului interesat, în 
condiţiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(2) Organul de urmărire penală solicită instanţei să dispună transmiterea bunului cultural respectiv unei
instituţii specializate, în vederea conservării.
Art. 63 (1) Orice stat membru al Uniunii Europene poate cere Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, în condiţiile Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
efectuarea de cercetări în vederea descoperii locului unde se află, precum şi a posesorului sau 
deţinătorului unui bun cultural determinat. Cererea trebuie să cuprindă date cu privire la descrierea 
bunului cultural care face obiectul cererii, precum şi informaţii cu privire la localizarea efectivă sau 
prezumtivă a bunului cultural.(2) Dacă, în condiţiile alin. (1), bunul cultural este descoperit, Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie notifică aceasta statului membru al Uniunii Europene, 
proprietar al bunului, iar procurorul solicită instanţei competente să dispună măsuri privind transmiterea 
bunului cultural respectiv unei instituţii specializate, în vederea conservării, în condiţiile Legii nr. 
302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

1.6 Ministerul Administrației și Internelor 
I. L. nr. 182/2000

Art. 96 În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi*), în cadrul Inspectoratului 
General al Poliţiei Române din Ministerul Afacerilor Interne se organizează structuri specializate în 
prevenirea, descoperirea şi urmărirea faptelor ilegale la regimul bunurilor care fac parte din patrimoniul 
cultural naţional mobil. 
Art. 98 Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Apărării Naţionale vor asigura, 
printr-un program de acţiuni coordonate, protecţia şi integritatea bunurilor culturale mobile clasate, aflate 
în instituţii specializate şi nespecializate, în instituţii de cult, precum şi în colecţii private, împotriva 
riscurilor ce decurg din calamităţi naturale, tulburări publice sau conflicte armate. 

II. L. nr. 422/2001

Art. 16 (2) Calitatea de monument istoric a bunului imobil respectiv se înscrie de către proprietar, fără 
taxă, în Cartea funciară, în termen de 30 de zile de la data publicării ordinului de clasare în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
Art. 17(3) Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric este servitute constituită în folosul imobilului 
şi se înscrie înCartea funciară de către proprietar în termen de 30 de zile de la data comunicării ei. 
Legii nr. 259/2006 – Art. IIIÎn termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cadrul 
Inspectoratului General al Poliției Române din Ministerul Administrației și Internelor se organizează 
structuri specializate în prevenirea, descoperirea și urmărirea faptelor ilegale care privesc monumentele 
istorice, zonele de protecție ale acestora, precum și zonele construite protejate. 

III. O.G. nr. 43/2000

Art. 5  (10) Persoanele fizice și juridice care dețin și/sau comercializează detectoare de metale sunt 
obligate să obțină în prealabil autorizația inspectoratului de politie al județului respectiv, a Direcției 
Generale de Politie a Municipiului București, în a căror rază teritoriala își au domiciliul sau, după caz, 
sediul, și să se înregistreze la aceste autorități.(11) Prevederile alin. (10) nu se aplică unităților și 
formațiunilor Ministerului Apărării, Ministerului Administrației și Internelor, Serviciului Roman de 
Informații și ale Serviciului de Protecție și Paza.(12) În vederea deținerii detectoarelor de metale de către 
personalul de specialitate atestat și înscris în Registrul arheologilor, acesta are obligația ca, înainte de a 
obține autorizația prevăzută la alin. (10), să obțină avizul prealabil emis de Ministerul Culturii și 
Cultelor. 
Art. 29(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac, după caz, de către:a) specialiștii 
serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor;b) împuterniciții Ministerului 
Culturii și Cultelor;c) inspectorii teritoriali ai Inspectoratului de Stat în Construcții;d) organele de politie, 
care au și obligația de a da curs oricăror solicitări în exercitarea atribuțiilor personalului prevăzut la lit. 
a)-c).(2) Contravențiile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), b) și i) se constata, iar sancțiunea se aplică de 
către specialiștii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, de către primar, 
respectiv de primarul general al municipiului București, sau de președintele consiliului județean, precum 
și de către împuterniciții acestora.(3) Contravenția prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c^1 ) se constată, iar 
sancțiunea se aplică de către specialiștii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și 
Patrimoniului Național, de către împuterniciții Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, de către 
organele de poliție, de către primar, respectiv de primarul general al municipiului București, sau de 
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președintele consiliului județean, precum și de către împuterniciții acestora. 
IV. L. nr. 311/2003

Art. 32 În domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice Ministerul Culturii exercită, prin direcţia sa de 
specialitate sau prin instituţiile sale subordonate, următoarele atribuţii: 
j) colaborează cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, Ministerul Afacerilor Interne şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice cu atribuţii în
domeniu, în vederea stabilirii măsurilor speciale de protejare a patrimoniului muzeal în caz de conflict
armat, tulburări civile şi catastrofe naturale;

1.7 Ministerul Apărării Naționale 
I. L. nr. 182/2000

Art. 98 Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Apărării Naţionale vor asigura, 
printr-un program de acţiuni coordonate, protecţia şi integritatea bunurilor culturale mobile clasate, aflate 
în instituţii specializate şi nespecializate, în instituţii de cult, precum şi în colecţii private, împotriva 
riscurilor ce decurg din calamităţi naturale, tulburări publice sau conflicte armate. 

II. L. nr. 422/2001

Art. 16 (2) Calitatea de monument istoric a bunului imobil respectiv se înscrie de către proprietar, fără 
taxă, în Cartea funciară, în termen de 30 de zile de la data publicării ordinului de clasare în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
Art. 17(3)Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric este servitute constituită în folosul imobilului 
şi se înscrie înCartea funciară de către proprietar în termen de 30 de zile de la data comunicării ei. 

III. L. nr. 311/2003

Art. 32 În domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice Ministerul Culturii exercită, prin direcţia sa de 
specialitate sau prin instituţiile sale subordonate, următoarele atribuţii: 
j) colaborează cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, Ministerul Afacerilor Interne şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice cu atribuţii în
domeniu, în vederea stabilirii măsurilor speciale de protejare a patrimoniului muzeal în caz de conflict
armat, tulburări civile şi catastrofe naturale;

1.8 Ministerul Finanțelor Publice 
I. L. nr. 182/2000

Art. 2 (1) Statul garantează proprietatea şi asigură, potrivit legii, protejarea bunurilor care fac parte din 
patrimoniul cultural naţional mobil. 
(3) Statul asigură, potrivit legii, baza materială şi resursele financiare necesare pentru protejarea
patrimoniului cultural naţional mobil.
Art. 97 În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi*) Ministerul Finanţelor 
Publice, cu avizul Ministerului Culturii, va crea, în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
structuri specializate în prevenirea şi combaterea traficului ilegal cu bunuri culturale mobile. 

II. L. nr. 422/2001

Art. 16 (2) Calitatea de monument istoric a bunului imobil respectiv se înscrie de către proprietar, fără 
taxă, în Cartea funciară, în termen de 30 de zile de la data publicării ordinului de clasare în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
Art. 17(3) Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric este servitute constituită în folosul imobilului 
şi se înscrie înCartea funciară de către proprietar în termen de 30 de zile de la data comunicării ei. 
Art. 38 (1) Contribuția financiară a statului, constând în sume alocate prin bugetul Ministerului Culturii 
și Patrimoniului Național cu destinația protejării monumentelor istorice, indiferent de deținător, poate să 
acopere total sau parțial costul lucrărilor de protejare a monumentelor istorice.(2) Contribuția financiară a 
consiliilor județene, municipale, orășenești și comunale, după caz, poate să acopere integral sau parțial 
costul lucrărilor de intervenție asupra monumentelor istorice care fac parte din grupa B, precum și, 
individual sau prin cofinanțare, costul lucrărilor de protejare a monumentelor istorice care fac parte din 



70 

grupa A, aflate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respective.(3) Contribuția financiară a 
statului și a autorităților administrației publice locale poate fi asigurată prin cofinanțare, precum și în 
parteneriat, inclusiv cu proprietarul sau cu alte persoane fizice sau juridice.(4) Situațiile în care statul, 
respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor 
menționate la alin. (1)-(3), proporția contribuției statului, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie 
să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna, se stabilesc prin norme 
metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii și Patrimoniului 
Național și a Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi.(5) În situațiile și în condițiile prevăzute la alin. (4), la data alocării sprijinului financiar în cuantumul 
contribuției statului sau a autorităților administrației publice locale asupra imobilului monument istoric în 
cauză se constituie o garanție imobiliară pentru o perioadă de 10 ani în favoarea statului, respectiv a 
unităților administrativ-teritoriale.(6) Garanția imobiliară prevăzută la alin. (5) se recuperează în totalitate 
de la beneficiarul contribuției statului sau, după caz, a autorităților administrației publice locale, 
împreună cu dobânzile aferente, în situația în care bunul în cauză a fost înstrăinat de proprietar altei 
persoane decât statul sau autoritatea administrației publice locale înainte de împlinirea perioadei de 10 
ani de la constituirea garanției imobiliare.(7) Constituirea garanției imobiliare în favoarea statului sau a 
unităților administrativ-teritoriale este scutită de taxă de timbru.(8) La data împlinirii termenului de 10 
ani garanția imobiliară instituită asupra imobilului se stinge de drept. 
Art. 57(1) Contravențiile se constată și amenzile se aplică de specialiștii direcțiilor pentru cultură, culte 
și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, de împuterniciții 
Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, de inspectorii teritoriali ai Inspectoratului de Stat în 
Construcții sau de inspectorii Ministerului Finanțelor Publice, după caz.(2) Pentru contravențiile 
prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) și b) constatarea și aplicarea amenzilor se pot face și de către primar, 
președintele consiliului județean și împuterniciții acestora sau de către organele de poliție, după caz. 

1.9 Ministerul Educației 
I. L. nr. 182/2000

Art. 50 (1) Finanţarea activităţilor de descoperire, colectare, cercetare, expertizare, clasare, inventariere, 
depozitare, conservare, preparare, restaurare, protejare şi punere în valoare a bunurilor culturale mobile 
clasate, indiferent de proprietar, de titularii altor drepturi reale şi de titularii dreptului de administrare, se 
poate face de Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei Naţionale, autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale, Academia Română şi de alte instituţii publice, după caz, din venituri proprii şi din 
alocaţii bugetare. 
(2) Alocaţiile bugetare destinate activităţilor prevăzute la alin. (1) vor fi nominalizate cu aceste destinaţii
în bugetul Ministerului Culturii, al Ministerului Educaţiei Naţionale, în bugetele autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale, precum şi în bugetele altor instituţii publice.

II. L. nr. 422/2001

Art. 16 (2) Calitatea de monument istoric a bunului imobil respectiv se înscrie de către proprietar, fără 
taxă, în Cartea funciară, în termen de 30 de zile de la data publicării ordinului de clasare în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
Art. 17(3)Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric este servitute constituită în folosul imobilului 
şi se înscrie înCartea funciară de către proprietar în termen de 30 de zile de la data comunicării ei. 
Art. 30 (5) Membrii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sunt numiți de ministrul culturii și 
patrimoniului național la propunerea: c) Ministerului Educației, Cercetării și Inovării) - 2 membri; 
Art. 30 (5) Membrii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sunt numiți de ministrul culturii și 
patrimoniului național la propunerea:a) Academiei Române - 2 membri;b) Ministerului Transporturilor, 
Construcțiilor și Turismului) - un membru;c) Ministerului Educației, Cercetării și Inovării) - 2 membri;d) 
organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice - un 
membru;e) Ministerului Culturii și Patrimoniului Național - 15 membri, dintre care 8 propuși de 
comisiile regionale ale monumentelor istorice. 

III. L. nr. 311/2003

Art. 32 În domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice Ministerul Culturii exercită, prin direcţia sa de 
specialitate sau prin instituţiile sale subordonate, următoarele atribuţii: 
i) colaborează cu Ministerul Educaţiei Naţionale, respectiv cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în vederea pregătirii specialiştilor şi a personalului auxiliar din
domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;



71 

1.10 Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului 
(Ministerul Transporturilor și Ministerul Turismului – la 25.04.2019) 

I. L. nr. 422/2001

Art. 30 (5) Membrii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sunt numiți de ministrul culturii și 
patrimoniului național la propunerea:;b) Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului) - un 
membru; 

1.11 Ministerul Muncii 
I. L. nr. 311/2003

Art. 32 În domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice Ministerul Culturii exercită, prin direcţia sa de 
specialitate sau prin instituţiile sale subordonate, următoarele atribuţii: 
i) colaborează cu Ministerul Educaţiei Naţionale, respectiv cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în vederea pregătirii specialiştilor şi a personalului auxiliar din
domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

1.12 Ministerul Dezvoltării Regionale 
I. L. nr. 311/2003

Art. 32 În domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice Ministerul Culturii exercită, prin direcţia sa de 
specialitate sau prin instituţiile sale subordonate, următoarele atribuţii: 
j) colaborează cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, Ministerul Afacerilor Interne şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice cu atribuţii în
domeniu, în vederea stabilirii măsurilor speciale de protejare a patrimoniului muzeal în caz de conflict
armat, tulburări civile şi catastrofe naturale;

1.13Ministerul Mediului 
I. O.G. nr. 43/2000

Legea nr. 258/2006, Art. IIPentru aplicarea principiului conservării integrate a patrimoniului arheologic 
și pentru integrarea în politicile naționale și locale de protejare a mediului, Ministerul Culturii și Cultelor 
elaborează, împreună cu Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor și cu Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 
Metodologia aprobării cercetărilor arheologice din zonele naturale protejate și parcurile naționale și 
naturale, care se aproba prin ordin comun al celor trei miniștri și se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

1.14Agenția Națională de Mediu/autoritate de mediu 
I. O.G. nr. 43/2000

Art. 2(9) Cercetarea arheologică prealabila este obligatorie în toate cazurile de emitere a acordurilor de 
mediu pentru zone cu patrimoniu arheologic, constituind unica modalitate de identificare, descriere și 
evaluare a efectelor directe și indirecte ale proiectelor investiționale asupra patrimoniului arheologic.(10) 
Emiterea acordului de mediu se face numai după emiterea avizului Ministerului Culturii și Cultelor, 
pentru aplicarea principiului conservării integrate.(11) Costurile cercetărilor arheologice necesare 
acordului de mediu sunt în sarcina titularului de investiție. 
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1.15Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
I. O.G. nr. 43/2000

Art. 8(1) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliara și oficiile din subordinea sa au obligația 
sa includă zonele de patrimoniu arheologic reperat, pe baza Repertoriului arheologic național, în 
planurile cadastrale și în hărțile topografice; lista cuprinzând aceste zone se preia de la serviciile publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor.(2) Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, 
înregistrate în Repertoriul arheologic național, se includ în cadastrul de specialitate al zonelor protejate 
naturale și construite.(3) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliara și oficiile din 
subordinea sa au obligația sa furnizeze la cerere, cu titlu gratuit, pe orice tip de suport, documentele 
necesare Ministerului Culturii și Cultelor și serviciilor sale deconcentrate, pentru realizarea Listei 
monumentelor istorice și a Repertoriului arheologic național. 

1.16Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului 
I. L. nr. 182/2000

Art. 22 (1) Bunurile culturale mobile proprietate publică, aflate în patrimoniul unor companii naţionale, 
societăţi naţionale saualtor societăţi cu capital integral ori majoritar de stat, care se privatizează, vor fi 
supuse procedurii de clasare înaintede declanşarea procesului de privatizare. 
(2) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului sau, după caz, autoritatea publică centrală ori
locală care privatizează o persoană juridică din cele prevăzute la alin. (1) are obligaţia de a anunţa, cu 30
de zile înainte, declanşarea procedurii de privatizare, în scris, serviciului public deconcentrat al
Ministerului Culturii în a cărui rază teritorială îşi are sediul societatea.

II. L. nr. 422/2001

Art. 16 (2) Calitatea de monument istoric a bunului imobil respectiv se înscrie de către proprietar, fără 
taxă, în Cartea funciară, în termen de 30 de zile de la data publicării ordinului de clasare în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
Art. 17(3) Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric este servitute constituită în folosul imobilului 
şi se înscrie înCartea funciară de către proprietar în termen de 30 de zile de la data comunicării ei. 

1.17Instanțe judecătorești 
I. L. nr. 182/2000

Art. 48 (1) Cercetările arheologice efectuate pe terenurile proprietate privată aparţinând persoanelor 
fizice, persoanelorjuridice de drept privat sau cultelor religioase se fac numai cu acordul proprietarului şi, 
după caz, al şefului cultului. 
(2) În cazul în care proprietarul terenului nu îşi dă acordul pentru efectuarea cercetărilor arheologice,
acestea vor puteafi autorizate de instanţa judecătorească competentă, la cererea autorităţii publice sau a
instituţiei publice, după caz, însubordinea căreia se află iniţiatorul cercetărilor arheologice.
(3) Proprietarul terenului este îndreptăţit să solicite negocierea unui termen maxim pentru efectuarea
lucrărilor şi săprimească despăgubiri, anterior începerii lucrărilor, de la autorităţile publice sau de la
instituţiile publice în subordineacărora se află iniţiatorul cercetărilor arheologice, pentru daunele aduse
solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şipentru orice alte prejudicii produse ca urmare a
cercetărilor efectuate.
(4) Despăgubirile se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenţe, de către
instanţele judecătoreşti competente.
(5) Despăgubirile vor fi suportate din sumele în bugetele instituţiilor publice, după caz, în subordinea
cărora se află iniţiatorul cercetărilor arheologice.
Art. 49 (1) Persoanele fizice care au descoperit în mod întâmplător bunuri din categoria celor prevăzute 
la art. 46 alin. (1) sunt obligate să le predea, în termen de 72 de ore de la descoperire, primarului unităţii 
administrativ-teritoriale în a cărei rază a fost făcută descoperirea. 
(6) Recompensele şi bonificaţia, stabilite potrivit alin. (4) şi (5), vor fi suportate din bugetul
ordonatorului principal de credite sau din bugetele locale, în funcţie de subordonarea instituţiilor
culturale în administrarea cărora vor fi transmise bunurile descoperite şi vor fi plătite în cel mult 18 luni
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de la data predării bunului. 
(7) În cazul în care autorul descoperirii nu primeşte recompensa în termenul stabilit la alin. (6), acesta se
poate adresa instanţei judecătoreşti competente printr-o acţiune scutită de taxa judiciară de timbru.
Art. 65 (1) Acţiunea în restituirea bunului cultural care a părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al 
Uniunii Europene este introdusă de statul interesat la Curtea de Apel Bucureşti împotriva posesorului sau 
detentorului bunului. 
Art. 63 (2) Dacă, în condiţiile alin. (1), bunul cultural este descoperit, Parchetul de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie notifică aceasta statului membru al Uniunii Europene, proprietar al bunului, iar 
procurorul solicită instanţei competente să dispună măsuri privind transmiterea bunului cultural respectiv 
unei instituţii specializate, în vederea conservării, în condiţiile Legii nr. 302/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Art. 65(1) Acţiunea în restituirea bunului cultural care a părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al 
Uniunii Europene este introdusă de statul interesat la Curtea de Apel Bucureşti împotriva posesorului sau 
detentorului bunului.  

2. Instituții publice – instituții publice specializate, instituții publice deținătoare de bunuri
culturale mobile, societăți comerciale cu capital de stat

2.1 Instituțiile publice specializate în domeniul patrimoniului cultural mobil 
I. L. nr. 182/2000

Art. 2 (5) Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil este realizată prin intermediul autorităţilor 
administraţiei publice, al unor instituţii specializate, cum sunt muzeele, colecţiile publice, casele 
memoriale, arhivele şi bibliotecile, al cultelor religioase şi instituţiilor ecleziastice, precum şi al 
organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniu. 
Art. 9 Activitatea de cercetare, desfăşurată de cercetătorii ştiinţifici în instituţii publice specializate, 
deţinătoare de bunuri carefac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, are ca obiect cercetarea, 
dezvoltarea şi valorificarea ştiinţifică apatrimoniului cultural naţional mobil, în principal a celui deţinut 
de instituţia respectivă. 
Art. 13(1) Instituţiile publice deţinătoare de bunuri culturale mobile aparţinând patrimoniului cultural 
naţional mobil au obligaţiade a inventaria aceste bunuri, atât analitic, prin fişa standard, conform 
normelor emise de Ministerul Culturii, cât şisinoptic, prin banca de date, conţinând şi arhiva 
imagistică.(2) Autorităţile publice în subordinea cărora funcţionează instituţiile deţinătoare de bunuri 
aparţinând patrimoniuluicultural naţional mobil au obligaţia de a asigura resursele financiare necesare, în 
vederea inventarierii informatizate abunurilor.(3) Bunurile culturale aflate în colecţiile administrate de 
instituţiile specializate, de culte şi de instituţiile ecleziastice suntinventariate potrivit prevederilor 
prezentei legi. 
Art. 16 (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare şi deţinătorii cu orice 
titlu ai bunurilor culturale mobile pentru care s-a declanşat procedura de clasare au obligaţia de a permite 
examinarea bunurilor respective de către experţi sau specialişti acreditaţi. (2) Bunurile culturale mobile 
pot fi preluate pentru analize de laborator numai în cazuri deosebite şi pentru perioade determinate, 
prevăzute în normele de clasare a bunurilor culturale mobile, doar cu acordul proprietarilor sau al 
titularilor altor drepturi reale, după caz; preluarea acestora se face pe baza unui act de predare-primire 
încheiat cu persoanele fizice sau juridice, după caz, menţionate la alin. (1), în forma prevăzută de 
normele emise de Ministerul Culturii. 
Art. 22 (1) Bunurile culturale mobile proprietate publică, aflate în patrimoniul unor companii naţionale, 
societăţi naţionale saualtor societăţi cu capital integral ori majoritar de stat, care se privatizează, vor fi 
supuse procedurii de clasare înaintede declanşarea procesului de privatizare.(2) Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului sau, după caz, autoritatea publică centrală ori locală careprivatizează o 
persoană juridică din cele prevăzute la alin. (1) are obligaţia de a anunţa, cu 30 de zile înainte,declanşarea 
procedurii de privatizare, în scris, serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii în a cărui 
razăteritorială îşi are sediul societatea.(3) În termen de 10 zile de la data înregistrării comunicării 
prevăzute la alin. (2), serviciul public deconcentrat alMinisterului Culturii va verifica la persoana juridică 
în curs de privatizare bunurile culturale mobile susceptibile de a ficlasate şi, dacă va fi cazul, va declanşa 
procedura de clasare.(4) Bunurile culturale mobile clasate ca urmare a situaţiei prevăzute în prezentul 
articol vor fi date în administrarea uneiinstituţii publice specializate, desemnate de Comisia Naţională a 
Muzeelor şi Colecţiilor. 
Art. 23  (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare, precum şi deţinătorii 
cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile clasate au următoarele obligaţii: 
a) să asigure cele mai bune condiţii de păstrare, conservare şi, după caz, de depozitare a bunurilor,
prevenind orice
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degradare, deteriorare sau distrugere a acestora; 
b) să nu deterioreze şi să nu distrugă aceste bunuri, iar în cazul celor din metal nici să nu le topească; 
c) să asigure securitatea acestor bunuri; 
d) să înştiinţeze în termen de maximum 5 zile serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în 
cazul constatării unui pericol iminent de distrugere sau de degradare gravă a acestor bunuri; 
e) să nu utilizeze şi să nu permită utilizarea acestor bunuri la organizarea de spectacole, parade ale modei, 
ca recuzită cinematografică sau teatrală, precum şi în orice alte scopuri care le-ar periclita integritatea sau 
le-ar expune pierderii, deteriorării ori sustragerii; 
f) să permită accesul specialiştilor din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în 
scopul constatării stării de conservare a acestor bunuri; în cazul deţinătorilor persoane fizice şi al 
persoanelor juridice de drept privat accesul specialiştilor serviciilor publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii va fi posibil numai cu acordul scris al proprietarului privind condiţiile de acces. 
(2) Proprietarii sau titularii dreptului de administrare a bunurilor culturale mobile clasate au în această 
calitate şi următoarele obligaţii: 
a) să asigure restaurarea bunurilor; 
b) să încredinţeze executarea lucrărilor de restaurare exclusiv restauratorilor acreditaţi de Comisia 
Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor. 
(3) Instituţiile publice specializate şi nespecializate, cultele, precum şi operatorii economici, care deţin 
cu orice titlu bunuri culturale mobile clasate, au obligaţia să finanţeze achiziţionarea şi instalarea de 
sisteme antiefracţie, antiincendiu şi de asigurare a microclimatului pentru protecţia bunurilor culturale 
mobile. 
Art. 24 Persoanele fizice şi juridice care deţin cu orice titlu bunuri culturale mobile clasate beneficiază 
de consultanţă gratuită din partea instituţiilor specializate, în scopul păstrării, conservării şi punerii în 
valoare a acestor bunuri. 

 

Art. 25 (1) Instituţiile publice au obligaţia să permită accesul experţilor şi specialiştilor acreditaţi, 
precum şi al cercetătorilor la bunurile culturale mobile deţinute în administrare, pentru efectuarea de 
studii şi lucrări de specialitate, în condiţii convenite de comun acord. 

 

Art. 28 (7) Funcţionarea în continuare a laboratoarelor de conservare şi restaurare existente în cadrul 
instituţiilor publice specializate, precum şi înfiinţarea de noi astfel de laboratoare se aprobă de Ministerul 
Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. 

 

Art. 33 Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale, sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile. 

 

Art. 34 (1) Pentru organizarea unor expoziţii sau realizarea unor proiecte culturale instituţiile publice pot 
împrumuta, după caz, unor instituţii publice sau persoane juridice de drept privat din ţară, în condiţiile 
dreptului comun, bunuri culturale mobile clasate pe care le deţin în administrare, cu avizul Comisiei 
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi cu aprobarea Ministerului Culturii. (2) Persoanele fizice şi juridice 
de drept privat pot împrumuta instituţiilor publice sau persoanelor juridice de drept privat, în condiţiile 
dreptului comun şi ale prezentei legi, bunuri culturale mobile clasate. (3) Bunurile culturale mobile 
clasate, aparţinând cultelor religioase, pot fi împrumutate instituţiilor publice specializate, în condiţiile 
dreptului comun şi ale prezentei legi, cu aprobarea şefilor de cult. (4) Organizatorul expoziţiei sau 
iniţiatorul/autorul proiectului cultural răspunde civil, material, disciplinar, contravenţional sau penal, 
după caz, de integritatea bunurilor expuse, luând toate măsurile necesare pentru înlăturarea oricărui risc, 
în condiţii de securitate, de conservare, de asigurare şi de stabilire a cotelor valorice respective. 

 

Art. 43 (1) Persoanele fizice sau juridice de drept privat, proprietare ale bunurilor culturale mobile 
clasate, au obligaţia de a anunţa în scris serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în 
termen de 15 zile de la data transferării unui astfel de bun în proprietatea altei persoane, precum şi de la 
data instituirii unui drept real asupra unui astfel de bun.(2) În cazul pierderii sau al furtului bunurilor 
culturale mobile clasate, proprietarii, titularii altor drepturi reale, titularii dreptului de administrare, 
precum şi deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri au obligaţia de a anunţa, în scris, în termen de 24 de 
ore de la constatare, organul de poliţie din raza teritorială. (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), precum şi 
în cazul distrugerii totale sau parţiale a bunurilor culturale mobile clasate proprietarii, titularii altor 
drepturi reale, titularii dreptului de administrare, precum şi deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri au 
obligaţia de a anunţa în scris serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii în termen de 3 zile de 
la constatare. 

 

Art. 44 (1) Succesorii rezervatari sunt scutiţi de taxele succesorale pentru bunurile culturale mobile 
clasate care fac parte din masa succesorală. 
(2) În cazul celorlalţi succesori, aceştia pot ceda, în contul taxelor succesorale, astfel de bunuri, care vor 
intra în proprietatea publică şi vor fi date, potrivit legii, în administrarea instituţiilor publice specializate, 
cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. 

 

Art. 45 (1) Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietate publică, ce sunt scoase din funcţiune, 
pot fi valorificate de persoanele juridice de drept public deţinătoare, numai prin transmiterea cu titlu 
gratuit Ministerului Culturii, pentru a fi repartizate instituţiilor publice specializate.(2) Destructurarea, 
dezmembrarea sau, după caz, fragmentarea bunurilor prevăzute la alin. (1), în vederea scoaterii lor din 
funcţiune, este interzisă. 

 

Art. 46 (1) Bunurile arheologice, epigrafice, numismatice, paleontologice sau geolitice, descoperite în 
cadrul unor cercetări sistematice cu scop arheologic ori geologic sau în cadrul unor cercetări arheologice 
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de salvare ori având caracter preventiv, precum şi cele descoperite întâmplător prin lucrări de orice 
natură, efectuate în locuri care fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice, conform art. 136 alin. (3) din 
Constituţia României, republicată, intră în proprietate publică, potrivit dispoziţiilor legale. 
(2) Din momentul descoperirii bunurile prevăzute la alin. (1) sunt supuse procedurii de clasare, în 
condiţiile prezentei legi, şi intră în administrarea instituţiei care finanţează sau coordonează cercetările; 
în cazul în care Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor constată că în instituţia respectivă nu sunt 
îndeplinite condiţiile corespunzătoare de conservare şi securitate, aceasta va propune serviciului public 
deconcentrat al Ministerului Culturii în a cărui rază de activitate au fost descoperite bunurile arheologice 
în cauză alte instituţii publice specializate din aceeaşi rază, care îndeplinesc condiţiile corespunzătoare. 
Serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii va decide asupra instituţiei căreia i se vor transmite 
în administrare bunurile arheologice respective. 
Art. 48 (1) Cercetările arheologice efectuate pe terenurile proprietate privată aparţinând persoanelor 
fizice, persoanelor juridice de drept privat sau cultelor religioase se fac numai cu acordul proprietarului 
şi, după caz, al şefului cultului. 
(2) În cazul în care proprietarul terenului nu îşi dă acordul pentru efectuarea cercetărilor arheologice, 
acestea vor putea fi autorizate de instanţa judecătorească competentă, la cererea autorităţii publice sau a 
instituţiei publice, după caz, în subordinea căreia se află iniţiatorul cercetărilor arheologice. 
(3) Proprietarul terenului este îndreptăţit să solicite negocierea unui termen maxim pentru efectuarea 
lucrărilor şi să primească despăgubiri, anterior începerii lucrărilor, de la autorităţile publice sau de la 
instituţiile publice în subordinea cărora se află iniţiatorul cercetărilor arheologice, pentru daunele aduse 
solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru orice alte prejudicii produse ca urmare a 
cercetărilor efectuate. 
(4) Despăgubirile se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenţe, de către 
instanţele judecătoreşti competente. 
(5) Despăgubirile vor fi suportate din sumele în bugetele instituţiilor publice, după caz, în subordinea 
cărora se află iniţiatorul cercetărilor arheologice. 

 

Art. 50 (1) Finanţarea activităţilor de descoperire, colectare, cercetare, expertizare, clasare, inventariere, 
depozitare, conservare, preparare, restaurare, protejare şi punere în valoare a bunurilor culturale mobile 
clasate, indiferent de proprietar, de titularii altor drepturi reale şi de titularii dreptului de administrare, se 
poate face de Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei Naţionale, autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale, Academia Română şi de alte instituţii publice, după caz, din venituri proprii şi din 
alocaţii bugetare. 
(2) Alocaţiile bugetare destinate activităţilor prevăzute la alin. (1) vor fi nominalizate cu aceste destinaţii 
în bugetul Ministerului Culturii, al Ministerului Educaţiei Naţionale, în bugetele autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale, precum şi în bugetele altor instituţii publice. 
(3) Achiziţionarea de bunuri culturale mobile pentru instituţiile publice specializate, în funcţie de 
subordonarea acestora, se poate face din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetele autorităţilor 
administraţiei publice centrale sau locale. 

 

CAPITOLUL VIII: Organisme şi instituţii specializate 
Art. 52 (1) Descoperirea, colectarea, cercetarea, expertizarea, clasarea, inventarierea, depozitarea, 
conservarea, prepararea, restaurarea, protejarea, achiziţionarea şi punerea în valoare a patrimoniului 
cultural naţional mobil se realizează prin organisme şi instituţii specializate, care au competenţe generale 
şi speciale în domeniu, precum şi prin persoane fizice sau juridice, în condiţiile prezentei legi. 

 

Art. 62 (1) Dacă în cadrul unei urmăriri penale, efectuate în condiţiile legii, sunt descoperite indicii că un 
bun cultural, care se găseşte pe teritoriul statului român, a părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al 
Uniunii Europene, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie notifică statului interesat, în 
condiţiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(2) Organul de urmărire penală solicită instanţei să dispună transmiterea bunului cultural respectiv unei 
instituţii specializate, în vederea conservării. 

 

Art. 63 (1) Orice stat membru al Uniunii Europene poate cere Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, în condiţiile Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
efectuarea de cercetări în vederea descoperii locului unde se află, precum şi a posesorului sau 
deţinătorului unui bun cultural determinat. Cererea trebuie să cuprindă date cu privire la descrierea 
bunului cultural care face obiectul cererii, precum şi informaţii cu privire la localizarea efectivă sau 
prezumtivă a bunului cultural. 
(2) Dacă, în condiţiile alin. (1), bunul cultural este descoperit, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie notifică aceasta statului membru al Uniunii Europene, proprietar al bunului, iar 
procurorul solicită instanţei competente să dispună măsuri privind transmiterea bunului cultural respectiv 
unei instituţii specializate, în vederea conservării, în condiţiile Legii nr. 302/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 67 (1) Curtea de Apel Bucureşti hotărăşte restituirea bunului cultural dacă s-a stabilit că bunul care 
face obiectul acţiunii în restituire este un bun cultural în sensul art. 60 şi că părăsirea teritoriului naţional 
al statului membru al Uniunii Europene are caracter ilegal, în condiţiile art. 61. (2) În condiţiile alin. (1), 
instanţa hotărăşte acordarea unei despăgubiri echitabile posesorului bunului cultural, precum şi instituţiei 
specializate care a efectuat măsurile de conservare prevăzute la art. 62 alin. (2) şi la art. 63 alin. (2), după 
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caz. Acordarea despăgubirii posesorului este dispusă numai în cazul depunerii de către acesta a tuturor 
diligentelor cu ocazia achiziţionării bunului cultural respectiv. (3) Sentinţa Curţii de Apel Bucureşti prin 
care se dispun restituirea bunului cultural şi acordarea despăgubirilor prevăzute la alin. (2) poate fi 
atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în termen de 15 zile de la comunicare. Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie va judeca recursul de urgenţă.(4) În cazul admiterii recursului prevăzut la alin. (3), 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, casând sentinţa, va rejudeca litigiul în fond.  (5) Plata despăgubirilor 
prevăzute la alin. (2) cade în sarcina statului membru al Uniunii Europene reclamant, se efectuează în 
momentul remiterii materiale a bunului care a făcut obiectul acţiunii în restituire şi trebuie să acopere, 
după caz: a) cheltuielile efectuate de posesorul de bună-credinţă în legătură cu achiziţionarea şi 
conservarea bunului cultural; b) cheltuielile efectuate de instituţia specializată în legătură cu conservarea 
bunului cultural. (51) Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale ia măsuri pentru restituirea către statul 
reclamant a bunului cultural care a părăsit ilegal teritoriul acestuia, în vederea efectuării de către statul 
reclamant a plăţii despăgubirilor acordate de instanţa de judecată posesorului sau deţinătorului de bună-
credinţă, precum şi instituţiei specializate care a efectuat cheltuielile privind conservarea bunului 
cultural. 
Art. 92 (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi*) instituţiile publice 
specializate sunt obligate să prezinte Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor propuneri în legătură 
cu clasarea în tezaur a bunurilor culturale mobile deţinute. 
Art. 89 Bunurile prevăzute la art. 80, art. 83 alin. (1) şi art. 84 alin. (1) se confiscă şi se transmit în 
administrare instituţiilor publice specializate, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. 

II. L. nr. 422/2001

Art. 21(3) Declanşarea procedurii de clasare de urgenţă se efectuează în maximum 3 zile de la 
identificarea situaţiei imobilului sau înregistrarea solicitării privind situaţia imobilului, pe baza notei de 
constatare elaborate de delegatul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor, al 
muzeului judeţean, respectiv al muzeului municipiului Bucureşti, sau al autorităţilor administraţiei 
publice locale, după caz. 

III. O.G. nr. 43/2000

Art. 3 (4) Autoritățile administrației publice centrale de specialitate, instituțiile de specialitate 
subordonate acestora și autoritățile administrației publice locale colaborează și răspund, conform legii, de 
activitatea de protejare a patrimoniului arheologic. 
Art. 5(1) Prin protejarea bunurilor de patrimoniu arheologic și a terenurilor din zonele definite la art. 2 
alin. (1) lit. j) și k) se înțelege adoptarea masurilor științifice, administrative și tehnice care urmăresc 
păstrarea vestigiilor descoperite întâmplător sau ca urmare a cercetării arheologice până la clasarea 
bunurilor respective ori până la finalizarea cercetării arheologice, prin instituirea de obligații în sarcina 
proprietarilor, administratorilor sau titularilor de alte drepturi reale asupra terenurilor care conțin ori au 
conținut bunurile de patrimoniu arheologic respective, precum și prin reglementarea sau interzicerea 
oricăror activități umane, inclusiv a celor autorizate anterior. 

IV. L. nr. 311/2003

Art. 11. (1) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice au, potrivit 
Codului civil şi prezentei legi, următoarele obligaţii: 
a) să asigure integritatea, securitatea, conservarea şi restaurarea bunurilor clasate în patrimoniul cultural
naţional mobil care fac obiectul patrimoniului muzeal;
b) să realizeze documentarea, evidenţa şi, după caz, clasarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului
muzeal;
c) să pună în valoare patrimoniul muzeal;
d) să asigure şi să garanteze accesul publicului şi al specialiştilor la bunurile care constituie patrimoniul
muzeal;
e) să asigure cercetarea sau, după caz, punerea la dispoziţie, pentru cercetare, a bunurilor din patrimoniul
muzeal;
f) să prevină folosirea patrimoniului muzeal în alte scopuri decât cele prevăzute de reglementările legale
în vigoare;
g) să obţină autorizarea funcţionării, acreditarea şi, după caz, reacreditarea muzeului sau a colecţiei
publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
h) să asigure prevenirea, localizarea şi stingerea incendiilor;
i) să asigure paza muzeului sau a colecţiilor publice şi dotarea acestora cu sisteme de protecţie eficiente;
j) să ia măsuri pentru prevenirea şi diminuarea pagubelor care pot fi aduse patrimoniului muzeal, în caz
de calamitate naturală sau conflict armat.
(2) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţă
naţională sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare parţială sau integrală, în funcţie de obligaţiile ce
le revin potrivit prevederilor Codului civil, pentru bunurile mobile şi imobile care fac obiectul
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patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale în vigoare. 
(3) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţă 
regională, judeţeană şi locală sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare parţială sau integrală pentru 
bunurile clasate în patrimoniul cultural naţional, categoria Tezaur, respectiv pentru monumentele istorice 
din categoriile A şi B, care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale în vigoare. 
(4) Încheierea contractelor de asigurare prevăzute la alin. (2)şi (3)se face treptat, acordându-se prioritate 
bunurilor clasate în categoria Tezaur, respectiv monumentelor istorice din categoriile A şi B, precum şi 
monumentelor etnografice transferate în muzeele în aer liber. 
(5) Autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, au obligaţia să prevadă în bugetele 
proprii fondurile necesare pentru asigurarea bunurilor clasate în categoria Tezaur, precum şi a imobilelor 
clasate în categoriile A şi B, potrivit legii. 
(6) Sumele alocate de persoanele fizice şi juridice de drept privat, pentru asigurarea bunurilor mobile 
clasate în categoria Tezaur, sunt deductibile din impozitul pe profit sau, după caz, din impozitul pe venit. 
Art. 12 Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice de specialitate 
subordonate acestora, precum şi proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor 
publice pot coopera, după caz, cu organizaţii neguvernamentale, în vederea dezvoltării, protejării, 
conservării, restaurării, cercetării şi punerii în valoare a patrimoniului muzeal, în interes ştiinţific sau 
cultural-turistic. 

 

 

2.2 Muzee 
I. L. nr. 182/2000 

Art. 2 (5) Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil este realizată prin intermediul autorităţilor 
administraţiei publice, al unor instituţii specializate, cum sunt muzeele, colecţiile publice, casele 
memoriale, arhivele şi bibliotecile, al cultelor religioase şi instituţiilor ecleziastice, precum şi al 
organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniu. 

 

Art. 9 Activitatea de cercetare, desfăşurată de cercetătorii ştiinţifici în instituţii publice specializate, 
deţinătoare de bunuri carefac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, are ca obiect cercetarea, 
dezvoltarea şi valorificarea ştiinţifică apatrimoniului cultural naţional mobil, în principal a celui deţinut 
de instituţia respectivă. 

 

Art. 16 (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare şi deţinătorii cu orice 
titlu ai bunurilor culturale mobile pentru care s-a declanşat procedura de clasare au obligaţia de a permite 
examinarea bunurilor respective de către experţi sau specialişti acreditaţi. (2) Bunurile culturale mobile 
pot fi preluate pentru analize de laborator numai în cazuri deosebite şi pentru perioade determinate, 
prevăzute în normele de clasare a bunurilor culturale mobile, doar cu acordul proprietarilor sau al 
titularilor altor drepturi reale, după caz; preluarea acestora se face pe baza unui act de predare-primire 
încheiat cu persoanele fizice sau juridice, după caz, menţionate la alin. (1), în forma prevăzută de 
normele emise de Ministerul Culturii. 

 

Art. 23  (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare, precum şi deţinătorii 
cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile clasate au următoarele obligaţii: 
a) să asigure cele mai bune condiţii de păstrare, conservare şi, după caz, de depozitare a bunurilor, 
prevenind orice 
degradare, deteriorare sau distrugere a acestora; 
b) să nu deterioreze şi să nu distrugă aceste bunuri, iar în cazul celor din metal nici să nu le topească; 
c) să asigure securitatea acestor bunuri; 
d) să înştiinţeze în termen de maximum 5 zile serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în 
cazul constatării unui pericol iminent de distrugere sau de degradare gravă a acestor bunuri; 
e) să nu utilizeze şi să nu permită utilizarea acestor bunuri la organizarea de spectacole, parade ale modei, 
ca recuzită cinematografică sau teatrală, precum şi în orice alte scopuri care le-ar periclita integritatea sau 
le-ar expune pierderii, deteriorării ori sustragerii; 
f) să permită accesul specialiştilor din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în 
scopul constatării stării de conservare a acestor bunuri; în cazul deţinătorilor persoane fizice şi al 
persoanelor juridice de drept privat accesul specialiştilor serviciilor publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii va fi posibil numai cu acordul scris al proprietarului privind condiţiile de acces. 
(2) Proprietarii sau titularii dreptului de administrare a bunurilor culturale mobile clasate au în această 
calitate şi următoarele obligaţii: 
a) să asigure restaurarea bunurilor; 
b) să încredinţeze executarea lucrărilor de restaurare exclusiv restauratorilor acreditaţi de Comisia 
Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor. 
(3) Instituţiile publice specializate şi nespecializate, cultele, precum şi operatorii economici, care deţin cu 
orice titlu bunuri culturale mobile clasate, au obligaţia să finanţeze achiziţionarea şi instalarea de sisteme 
antiefracţie, antiincendiu şi de asigurare a microclimatului pentru protecţia bunurilor culturale mobile. 

 

Art. 24 Persoanele fizice şi juridice care deţin cu orice titlu bunuri culturale mobile clasate beneficiază  
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de consultanţă gratuită din partea instituţiilor specializate, în scopul păstrării, conservării şi punerii în 
valoare a acestor bunuri. 
Art. 25 (1) Instituţiile publice au obligaţia să permită accesul experţilor şi specialiştilor acreditaţi, 
precum şi al cercetătorilor la bunurile culturale mobile deţinute în administrare, pentru efectuarea de 
studii şi lucrări de specialitate, în condiţii convenite de comun acord. 
Art. 28 (7) Funcţionarea în continuare a laboratoarelor de conservare şi restaurare existente în cadrul 
instituţiilor publicespecializate, precum şi înfiinţarea de noi astfel de laboratoare se aprobă de Ministerul 
Culturii, cu avizul ComisieiNaţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.(8) Laboratoarele de conservare şi 
restaurare, care funcţionează în cadrul instituţiilor publice muzeale, pot efectuaastfel de lucrări pentru 
alte instituţii publice muzeale, pentru persoane fizice sau juridice de drept public ori privat, curespectarea 
condiţiilor prevăzute în prezenta lege; în aceste cazuri solicitanţii vor suporta cheltuielile legate de 
acestelucrări, în condiţii contractuale. 
Art. 33 Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale, sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile. 
Art. 34 (1) Pentru organizarea unor expoziţii sau realizarea unor proiecte culturale instituţiile publice pot 
împrumuta, după caz, unor instituţii publice sau persoane juridice de drept privat din ţară, în condiţiile 
dreptului comun, bunuri culturale mobile clasate pe care le deţin în administrare, cu avizul Comisiei 
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi cu aprobarea Ministerului Culturii. (2) Persoanele fizice şi juridice 
de drept privat pot împrumuta instituţiilor publice sau persoanelor juridice de drept privat, în condiţiile 
dreptului comun şi ale prezentei legi, bunuri culturale mobile clasate. (3) Bunurile culturale mobile 
clasate, aparţinând cultelor religioase, pot fi împrumutate instituţiilor publice specializate, în condiţiile 
dreptului comun şi ale prezentei legi, cu aprobarea şefilor de cult .(4) Organizatorul expoziţiei sau 
iniţiatorul/autorul proiectului cultural răspunde civil, material, disciplinar, contravenţional sau penal, 
după caz, de integritatea bunurilor expuse, luând toate măsurile necesare pentru înlăturarea oricărui risc, 
în condiţii de securitate, de conservare, de asigurare şi de stabilire a cotelor valorice respective. 
Art. 43 (1) Persoanele fizice sau juridice de drept privat, proprietare ale bunurilor culturale mobile 
clasate, au obligaţia de a anunţa în scris serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în 
termen de 15 zile de la data transferării unui astfel de bun în proprietatea altei persoane, precum şi de la 
data instituirii unui drept real asupra unui astfel de bun.(2) În cazul pierderii sau al furtului bunurilor 
culturale mobile clasate, proprietarii, titularii altor drepturi reale, titularii dreptului de administrare, 
precum şi deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri au obligaţia de a anunţa, în scris, în termen de 24 de 
ore de la constatare, organul de poliţie din raza teritorială. (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), precum şi 
în cazul distrugerii totale sau parţiale a bunurilor culturale mobile clasate proprietarii, titularii altor 
drepturi reale, titularii dreptului de administrare, precum şi deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri au 
obligaţia de a anunţa în scris serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii în termen de 3 zile de 
la constatare. 
Art. 44 (1) Succesorii rezervatari sunt scutiţi de taxele succesorale pentru bunurile culturale mobile 
clasate care fac parte din masa succesorală. 
(2) În cazul celorlalţi succesori, aceştia pot ceda, în contul taxelor succesorale, astfel de bunuri, care vor
intra în proprietatea publică şi vor fi date, potrivit legii, în administrarea instituţiilor publice specializate,
cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
Art. 45 (1) Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietate publică, ce sunt scoase din funcţiune, 
pot fi valorificate de persoanele juridice de drept public deţinătoare, numai prin transmiterea cu titlu 
gratuit Ministerului Culturii, pentru a fi repartizate instituţiilor publice specializate.(2) Destructurarea, 
dezmembrarea sau, după caz, fragmentarea bunurilor prevăzute la alin. (1), în vederea scoaterii lor din 
funcţiune, este interzisă. 
Art. 46 (1) Bunurile arheologice, epigrafice, numismatice, paleontologice sau geolitice, descoperite în 
cadrul unor cercetări sistematice cu scop arheologic ori geologic sau în cadrul unor cercetări arheologice 
de salvare ori având caracter preventiv, precum şi cele descoperite întâmplător prin lucrări de orice 
natură, efectuate în locuri care fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice, conform art. 136 alin. (3) din 
Constituţia României, republicată, intră în proprietate publică, potrivit dispoziţiilor legale. 
(2) Din momentul descoperirii bunurile prevăzute la alin. (1) sunt supuse procedurii de clasare, în
condiţiile prezentei legi, şi intră în administrarea instituţiei care finanţează sau coordonează cercetările;
în cazul în care Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor constată că în instituţia respectivă nu sunt
îndeplinite condiţiile corespunzătoare de conservare şi securitate, aceasta va propune serviciului public
deconcentrat al Ministerului Culturii în a cărui rază de activitate au fost descoperite bunurile arheologice 
în cauză alte instituţii publice specializate din aceeaşi rază, care îndeplinesc condiţiile corespunzătoare.
Serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii va decide asupra instituţiei căreia i se vor transmite
în administrare bunurile arheologice respective.
Art. 48 (1) Cercetările arheologice efectuate pe terenurile proprietate privată aparţinând persoanelor 
fizice, persoanelor juridice de drept privat sau cultelor religioase se fac numai cu acordul proprietarului 
şi, după caz, al şefului cultului. 
(2) În cazul în care proprietarul terenului nu îşi dă acordul pentru efectuarea cercetărilor arheologice,
acestea vor putea fi autorizate de instanţa judecătorească competentă, la cererea autorităţii publice sau a
instituţiei publice, după caz, în subordinea căreia se află iniţiatorul cercetărilor arheologice.
(3) Proprietarul terenului este îndreptăţit să solicite negocierea unui termen maxim pentru efectuarea
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lucrărilor şi să primească despăgubiri, anterior începerii lucrărilor, de la autorităţile publice sau de la 
instituţiile publice în subordinea cărora se află iniţiatorul cercetărilor arheologice, pentru daunele aduse 
solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru orice alte prejudicii produse ca urmare a 
cercetărilor efectuate. 
(4) Despăgubirile se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenţe, de către
instanţele judecătoreşti competente.
(5) Despăgubirile vor fi suportate din sumele în bugetele instituţiilor publice, după caz, în subordinea
cărora se află iniţiatorul cercetărilor arheologice.
CAPITOLUL VIII: Organisme şi instituţii specializate 
Art. 52 (1) Descoperirea, colectarea, cercetarea, expertizarea, clasarea, inventarierea, depozitarea, 
conservarea, prepararea, restaurarea, protejarea, achiziţionarea şi punerea în valoare a patrimoniului 
cultural naţional mobil se realizează prin organisme şi instituţii specializate, care au competenţe generale 
şi speciale în domeniu, precum şi prin persoane fizice sau juridice, în condiţiile prezentei legi. 
Art. 62 (1) Dacă în cadrul unei urmăriri penale, efectuate în condiţiile legii, sunt descoperite indicii că un 
bun cultural, care se găseşte pe teritoriul statului român, a părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al 
Uniunii Europene, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie notifică statului interesat, în 
condiţiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(2) Organul de urmărire penală solicită instanţei să dispună transmiterea bunului cultural respectiv unei
instituţii specializate, în vederea conservării.
Art. 63 (1) Orice stat membru al Uniunii Europene poate cere Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, în condiţiile Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
efectuarea de cercetări în vederea descoperii locului unde se află, precum şi a posesorului sau 
deţinătorului unui bun cultural determinat. Cererea trebuie să cuprindă date cu privire la descrierea 
bunului cultural care face obiectul cererii, precum şi informaţii cu privire la localizarea efectivă sau 
prezumtivă a bunului cultural. 
(2) Dacă, în condiţiile alin. (1), bunul cultural este descoperit, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie notifică aceasta statului membru al Uniunii Europene, proprietar al bunului, iar
procurorul solicită instanţei competente să dispună măsuri privind transmiterea bunului cultural respectiv
unei instituţii specializate, în vederea conservării, în condiţiile Legii nr. 302/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 89 Bunurile prevăzute la art. 80, art. 83 alin. (1) şi art. 84 alin. (1) se confiscă şi se transmit în 
administrare instituţiilor publice specializate, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. 
Art. 92 (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi*) instituţiile publice 
specializate sunt obligate să prezinte Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor propuneri în legătură 
cu clasarea în tezaur a bunurilor culturale mobile deţinute. 

II. L. nr. 311/2003

Art. 11. (1) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice au, potrivit 
Codului civil şi prezentei legi, următoarele obligaţii: 
a) să asigure integritatea, securitatea, conservarea şi restaurarea bunurilor clasate în patrimoniul cultural
naţional mobil care fac obiectul patrimoniului muzeal;
b) să realizeze documentarea, evidenţa şi, după caz, clasarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului
muzeal;
c) să pună în valoare patrimoniul muzeal;
d) să asigure şi să garanteze accesul publicului şi al specialiştilor la bunurile care constituie patrimoniul
muzeal;
e) să asigure cercetarea sau, după caz, punerea la dispoziţie, pentru cercetare, a bunurilor din patrimoniul
muzeal;
f) să prevină folosirea patrimoniului muzeal în alte scopuri decât cele prevăzute de reglementările legale
în vigoare;
g) să obţină autorizarea funcţionării, acreditarea şi, după caz, reacreditarea muzeului sau a colecţiei
publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
h) să asigure prevenirea, localizarea şi stingerea incendiilor;
i) să asigure paza muzeului sau a colecţiilor publice şi dotarea acestora cu sisteme de protecţie eficiente;
j) să ia măsuri pentru prevenirea şi diminuarea pagubelor care pot fi aduse patrimoniului muzeal, în caz
de calamitate naturală sau conflict armat.
(2) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţă
naţională sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare parţială sau integrală, în funcţie de obligaţiile ce
le revin potrivit prevederilor Codului civil, pentru bunurile mobile şi imobile care fac obiectul
patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(3) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţă
regională, judeţeană şi locală sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare parţială sau integrală pentru
bunurile clasate în patrimoniul cultural naţional, categoria Tezaur, respectiv pentru monumentele istorice
din categoriile A şi B, care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
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(4) Încheierea contractelor de asigurare prevăzute la alin. (2)şi (3)se face treptat, acordându-se prioritate 
bunurilor clasate în categoria Tezaur, respectiv monumentelor istorice din categoriile A şi B, precum şi 
monumentelor etnografice transferate în muzeele în aer liber. 
(5) Autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, au obligaţia să prevadă în bugetele 
proprii fondurile necesare pentru asigurarea bunurilor clasate în categoria Tezaur, precum şi a imobilelor 
clasate în categoriile A şi B, potrivit legii. 
(6) Sumele alocate de persoanele fizice şi juridice de drept privat, pentru asigurarea bunurilor mobile 
clasate în categoria Tezaur, sunt deductibile din impozitul pe profit sau, după caz, din impozitul pe venit. 
Art. 12 Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice de specialitate 
subordonate acestora, precum şi proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor 
publice pot coopera, după caz, cu organizaţii neguvernamentale, în vederea dezvoltării, protejării, 
conservării, restaurării, cercetării şi punerii în valoare a patrimoniului muzeal, în interes ştiinţific sau 
cultural-turistic. 

 

 

2.3 Arhivele Naționale ale României 
I. L. nr. 182/2000 

Art. 2 (5) Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil este realizată prin intermediul autorităţilor 
administraţiei publice, al unor instituţii specializate, cum sunt muzeele, colecţiile publice, casele 
memoriale, arhivele şi bibliotecile, al cultelor religioase şi instituţiilor ecleziastice, precum şi al 
organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniu. 

 

Art. 6 (1) Ministerul Culturii şi Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor coordonează activităţile 
specifice din domeniul patrimoniului cultural naţional mobil. 
(2) Face excepţie de la prevederile alin. (1) Fondul Arhivistic Naţional al României aflat în administrarea 
Arhivelor Naţionale, precum şi în cea a direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, constituit în 
conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 

Art. 9 Activitatea de cercetare, desfăşurată de cercetătorii ştiinţifici în instituţii publice specializate, 
deţinătoare de bunuri carefac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, are ca obiect cercetarea, 
dezvoltarea şi valorificarea ştiinţifică apatrimoniului cultural naţional mobil, în principal a celui deţinut 
de instituţia respectivă. 

 

Art. 16 (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare şi deţinătorii cu orice 
titlu ai bunurilor culturale mobile pentru care s-a declanşat procedura de clasare au obligaţia de a permite 
examinarea bunurilor respective de către experţi sau specialişti acreditaţi. (2) Bunurile culturale mobile 
pot fi preluate pentru analize de laborator numai în cazuri deosebite şi pentru perioade determinate, 
prevăzute în normele de clasare a bunurilor culturale mobile, doar cu acordul proprietarilor sau al 
titularilor altor drepturi reale, după caz; preluarea acestora se face pe baza unui act de predare-primire 
încheiat cu persoanele fizice sau juridice, după caz, menţionate la alin. (1), în forma prevăzută de 
normele emise de Ministerul Culturii. 

 

Art. 23 (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare, precum şi deţinătorii 
cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile clasate au următoarele obligaţii: 
a) să asigure cele mai bune condiţii de păstrare, conservare şi, după caz, de depozitare a bunurilor, 
prevenind orice 
degradare, deteriorare sau distrugere a acestora; 
b) să nu deterioreze şi să nu distrugă aceste bunuri, iar în cazul celor din metal nici să nu le topească; 
c) să asigure securitatea acestor bunuri; 
d) să înştiinţeze în termen de maximum 5 zile serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în 
cazul constatării unui pericol iminent de distrugere sau de degradare gravă a acestor bunuri; 
e) să nu utilizeze şi să nu permită utilizarea acestor bunuri la organizarea de spectacole, parade ale modei, 
ca recuzită cinematografică sau teatrală, precum şi în orice alte scopuri care le-ar periclita integritatea sau 
le-ar expune pierderii, deteriorării ori sustragerii; 
f) să permită accesul specialiştilor din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în 
scopul constatării stării de conservare a acestor bunuri; în cazul deţinătorilor persoane fizice şi al 
persoanelor juridice de drept privat accesul specialiştilor serviciilor publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii va fi posibil numai cu acordul scris al proprietarului privind condiţiile de acces. 
(2) Proprietarii sau titularii dreptului de administrare a bunurilor culturale mobile clasate au în această 
calitate şi următoarele obligaţii: 
a) să asigure restaurarea bunurilor; 
b) să încredinţeze executarea lucrărilor de restaurare exclusiv restauratorilor acreditaţi de Comisia 
Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor. 
(3) Instituţiile publice specializate şi nespecializate, cultele, precum şi operatorii economici, care deţin cu 
orice titlu bunuri culturale mobile clasate, au obligaţia să finanţeze achiziţionarea şi instalarea de sisteme 
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antiefracţie, antiincendiu şi de asigurare a microclimatului pentru protecţia bunurilor culturale mobile. 
Art. 24 Persoanele fizice şi juridice care deţin cu orice titlu bunuri culturale mobile clasate beneficiază 
de consultanţă gratuită din partea instituţiilor specializate, în scopul păstrării, conservării şi punerii în 
valoare a acestor bunuri. 

 

Art. 25 (1) Instituţiile publice au obligaţia să permită accesul experţilor şi specialiştilor acreditaţi, 
precum şi al cercetătorilor la bunurile culturale mobile deţinute în administrare, pentru efectuarea de 
studii şi lucrări de specialitate, în condiţii convenite de comun acord. 

 

Art. 28 (7) Funcţionarea în continuare a laboratoarelor de conservare şi restaurare existente în cadrul 
instituţiilor publice specializate, precum şi înfiinţarea de noi astfel de laboratoare se aprobă de Ministerul 
Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. 

 

Art. 33 Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale, sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile. 

 

Art. 34 (1) Pentru organizarea unor expoziţii sau realizarea unor proiecte culturale instituţiile publice pot 
împrumuta, după caz, unor instituţii publice sau persoane juridice de drept privat din ţară, în condiţiile 
dreptului comun, bunuri culturale mobile clasate pe care le deţin în administrare, cu avizul Comisiei 
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi cu aprobarea Ministerului Culturii. (2) Persoanele fizice şi juridice 
de drept privat pot împrumuta instituţiilor publice sau persoanelor juridice de drept privat, în condiţiile 
dreptului comun şi ale prezentei legi, bunuri culturale mobile clasate. (3) Bunurile culturale mobile 
clasate, aparţinând cultelor religioase, pot fi împrumutate instituţiilor publice specializate, în condiţiile 
dreptului comun şi ale prezentei legi, cu aprobarea şefilor de cult .(4) Organizatorul expoziţiei sau 
iniţiatorul/autorul proiectului cultural răspunde civil, material, disciplinar, contravenţional sau penal, 
după caz, de integritatea bunurilor expuse, luând toate măsurile necesare pentru înlăturarea oricărui risc, 
în condiţii de securitate, de conservare, de asigurare şi de stabilire a cotelor valorice respective. 

 

Art. 43 (1) Persoanele fizice sau juridice de drept privat, proprietare ale bunurilor culturale mobile 
clasate, au obligaţia de a anunţa în scris serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în 
termen de 15 zile de la data transferării unui astfel de bun în proprietatea altei persoane, precum şi de la 
data instituirii unui drept real asupra unui astfel de bun.(2) În cazul pierderii sau al furtului bunurilor 
culturale mobile clasate, proprietarii, titularii altor drepturi reale, titularii dreptului de administrare, 
precum şi deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri au obligaţia de a anunţa, în scris, în termen de 24 de 
ore de la constatare, organul de poliţie din raza teritorială. (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), precum şi 
în cazul distrugerii totale sau parţiale a bunurilor culturale mobile clasate proprietarii, titularii altor 
drepturi reale, titularii dreptului de administrare, precum şi deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri au 
obligaţia de a anunţa în scris serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii în termen de 3 zile de 
la constatare. 

 

Art. 44 (1) Succesorii rezervatari sunt scutiţi de taxele succesorale pentru bunurile culturale mobile 
clasate care fac parte din masa succesorală. 
(2) În cazul celorlalţi succesori, aceştia pot ceda, în contul taxelor succesorale, astfel de bunuri, care vor 
intra în proprietatea publică şi vor fi date, potrivit legii, în administrarea instituţiilor publice specializate, 
cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. 

 

Art. 45 (1) Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietate publică, ce sunt scoase din funcţiune, 
pot fi valorificate de persoanele juridice de drept public deţinătoare, numai prin transmiterea cu titlu 
gratuit Ministerului Culturii, pentru a fi repartizate instituţiilor publice specializate.(2) Destructurarea, 
dezmembrarea sau, după caz, fragmentarea bunurilor prevăzute la alin. (1), în vederea scoaterii lor din 
funcţiune, este interzisă. 

 

CAPITOLUL VIII: Organisme şi instituţii specializate 
Art. 52 (1) Descoperirea, colectarea, cercetarea, expertizarea, clasarea, inventarierea, depozitarea, 
conservarea, prepararea, restaurarea, protejarea, achiziţionarea şi punerea în valoare a patrimoniului 
cultural naţional mobil se realizează prin organisme şi instituţii specializate, care au competenţe generale 
şi speciale în domeniu, precum şi prin persoane fizice sau juridice, în condiţiile prezentei legi. 

 

Art. 62 (1) Dacă în cadrul unei urmăriri penale, efectuate în condiţiile legii, sunt descoperite indicii că un 
bun cultural, care se găseşte pe teritoriul statului român, a părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al 
Uniunii Europene, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie notifică statului interesat, în 
condiţiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(2) Organul de urmărire penală solicită instanţei să dispună transmiterea bunului cultural respectiv unei 
instituţii specializate, în vederea conservării. 

 

Art. 63 (1) Orice stat membru al Uniunii Europene poate cere Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, în condiţiile Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
efectuarea de cercetări în vederea descoperii locului unde se află, precum şi a posesorului sau 
deţinătorului unui bun cultural determinat. Cererea trebuie să cuprindă date cu privire la descrierea 
bunului cultural care face obiectul cererii, precum şi informaţii cu privire la localizarea efectivă sau 
prezumtivă a bunului cultural. 
(2) Dacă, în condiţiile alin. (1), bunul cultural este descoperit, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie notifică aceasta statului membru al Uniunii Europene, proprietar al bunului, iar 
procurorul solicită instanţei competente să dispună măsuri privind transmiterea bunului cultural respectiv 
unei instituţii specializate, în vederea conservării, în condiţiile Legii nr. 302/2004, republicată, cu 
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modificările şi completările ulterioare. 
Art. 89 Bunurile prevăzute la art. 80, art. 83 alin. (1) şi art. 84 alin. (1) se confiscă şi se transmit în 
administrare instituţiilor publice specializate, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. 

 

Art. 92 (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi*) instituţiile publice 
specializate sunt obligate să prezinte Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor propuneri în legătură 
cu clasarea în tezaur a bunurilor culturale mobile deţinute. 

 

Art. 95În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi*) declaraţiile persoanelor fizice, 
precum şi fişierele alfabetice sau pe domenii, completate ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 
63/1974 privind ocrotirea patrimoniului cultural naţional al Republicii Socialiste România, publicată în 
Buletinul Oficial, Partea I, nr. 137 din 2 noiembrie 1974, abrogată prin Decretul nr. 90/1990 privind 
înfiinţarea şi organizarea Comisiei Muzeelor şi Colecţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 20 din 6 februarie 1990, aflate în păstrarea serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului 
Culturii şi a Institutului Naţional al Patrimoniului, se inventariază, se sigilează şi se predau Arhivelor 
Naţionale. 

 

 

2.4 Biblioteci 
I. L. nr. 182/2000 

Art. 2 (5) Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil este realizată prin intermediul autorităţilor 
administraţiei publice, al unor instituţii specializate, cum sunt muzeele, colecţiile publice, casele 
memoriale, arhivele şi bibliotecile, al cultelor religioase şi instituţiilor ecleziastice, precum şi al 
organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniu. 

 

Art. 9 Activitatea de cercetare, desfăşurată de cercetătorii ştiinţifici în instituţii publice specializate, 
deţinătoare de bunuri carefac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, are ca obiect cercetarea, 
dezvoltarea şi valorificarea ştiinţifică apatrimoniului cultural naţional mobil, în principal a celui deţinut 
de instituţia respectivă. 

 

Art. 16 (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare şi deţinătorii cu orice 
titlu ai bunurilor culturale mobile pentru care s-a declanşat procedura de clasare au obligaţia de a permite 
examinarea bunurilor respective de către experţi sau specialişti acreditaţi. (2) Bunurile culturale mobile 
pot fi preluate pentru analize de laborator numai în cazuri deosebite şi pentru perioade determinate, 
prevăzute în normele de clasare a bunurilor culturale mobile, doar cu acordul proprietarilor sau al 
titularilor altor drepturi reale, după caz; preluarea acestora se face pe baza unui act de predare-primire 
încheiat cu persoanele fizice sau juridice, după caz, menţionate la alin. (1), în forma prevăzută de 
normele emise de Ministerul Culturii. 

 

Art. 23  (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare, precum şi deţinătorii 
cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile clasate au următoarele obligaţii: 
a) să asigure cele mai bune condiţii de păstrare, conservare şi, după caz, de depozitare a bunurilor, 
prevenind orice 
degradare, deteriorare sau distrugere a acestora; 
b) să nu deterioreze şi să nu distrugă aceste bunuri, iar în cazul celor din metal nici să nu le topească; 
c) să asigure securitatea acestor bunuri; 
d) să înştiinţeze în termen de maximum 5 zile serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în 
cazul constatării unui pericol iminent de distrugere sau de degradare gravă a acestor bunuri; 
e) să nu utilizeze şi să nu permită utilizarea acestor bunuri la organizarea de spectacole, parade ale modei, 
ca recuzită cinematografică sau teatrală, precum şi în orice alte scopuri care le-ar periclita integritatea sau 
le-ar expune pierderii, deteriorării ori sustragerii; 
f) să permită accesul specialiştilor din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în 
scopul constatării stării de conservare a acestor bunuri; în cazul deţinătorilor persoane fizice şi al 
persoanelor juridice de drept privat accesul specialiştilor serviciilor publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii va fi posibil numai cu acordul scris al proprietarului privind condiţiile de acces. 
(2) Proprietarii sau titularii dreptului de administrare a bunurilor culturale mobile clasate au în această 
calitate şi următoarele obligaţii: 
a) să asigure restaurarea bunurilor; 
b) să încredinţeze executarea lucrărilor de restaurare exclusiv restauratorilor acreditaţi de Comisia 
Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor. 
(3) Instituţiile publice specializate şi nespecializate, cultele, precum şi operatorii economici, care deţin cu 
orice titlu bunuri culturale mobile clasate, au obligaţia să finanţeze achiziţionarea şi instalarea de sisteme 
antiefracţie, antiincendiu şi de asigurare a microclimatului pentru protecţia bunurilor culturale mobile. 

 

Art. 24 Persoanele fizice şi juridice care deţin cu orice titlu bunuri culturale mobile clasate beneficiază 
de consultanţă gratuită din partea instituţiilor specializate, în scopul păstrării, conservării şi punerii în 
valoare a acestor bunuri. 

 

Art. 25 (1) Instituţiile publice au obligaţia să permită accesul experţilor şi specialiştilor acreditaţi, 
precum şi al cercetătorilor la bunurile culturale mobile deţinute în administrare, pentru efectuarea de 
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studii şi lucrări de specialitate, în condiţii convenite de comun acord. 
Art. 28 (7) Funcţionarea în continuare a laboratoarelor de conservare şi restaurare existente în cadrul 
instituţiilor publice specializate, precum şi înfiinţarea de noi astfel de laboratoare se aprobă de Ministerul 
Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. 
Art. 33 Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale, sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile. 
Art. 34 (1) Pentru organizarea unor expoziţii sau realizarea unor proiecte culturale instituţiile publice pot 
împrumuta, după caz, unor instituţii publice sau persoane juridice de drept privat din ţară, în condiţiile 
dreptului comun, bunuri culturale mobile clasate pe care le deţin în administrare, cu avizul Comisiei 
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi cu aprobarea Ministerului Culturii. (2) Persoanele fizice şi juridice 
de drept privat pot împrumuta instituţiilor publice sau persoanelor juridice de drept privat, în condiţiile 
dreptului comun şi ale prezentei legi, bunuri culturale mobile clasate. (3) Bunurile culturale mobile 
clasate, aparţinând cultelor religioase, pot fi împrumutate instituţiilor publice specializate, în condiţiile 
dreptului comun şi ale prezentei legi, cu aprobarea şefilor de cult .(4) Organizatorul expoziţiei sau 
iniţiatorul/autorul proiectului cultural răspunde civil, material, disciplinar, contravenţional sau penal, 
după caz, de integritatea bunurilor expuse, luând toate măsurile necesare pentru înlăturarea oricărui risc, 
în condiţii de securitate, de conservare, de asigurare şi de stabilire a cotelor valorice respective. 
Art. 43 (1) Persoanele fizice sau juridice de drept privat, proprietare ale bunurilor culturale mobile 
clasate, au obligaţia de a anunţa în scris serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în 
termen de 15 zile de la data transferării unui astfel de bun în proprietatea altei persoane, precum şi de la 
data instituirii unui drept real asupra unui astfel de bun.(2) În cazul pierderii sau al furtului bunurilor 
culturale mobile clasate, proprietarii, titularii altor drepturi reale, titularii dreptului de administrare, 
precum şi deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri au obligaţia de a anunţa, în scris, în termen de 24 de 
ore de la constatare, organul de poliţie din raza teritorială. (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), precum şi 
în cazul distrugerii totale sau parţiale a bunurilor culturale mobile clasate proprietarii, titularii altor 
drepturi reale, titularii dreptului de administrare, precum şi deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri au 
obligaţia de a anunţa în scris serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii în termen de 3 zile de 
la constatare. 
Art. 44 (1) Succesorii rezervatari sunt scutiţi de taxele succesorale pentru bunurile culturale mobile 
clasate care fac parte din masa succesorală. 
(2) În cazul celorlalţi succesori, aceştia pot ceda, în contul taxelor succesorale, astfel de bunuri, care vor
intra în proprietatea publică şi vor fi date, potrivit legii, în administrarea instituţiilor publice specializate,
cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
Art. 45 (1) Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietate publică, ce sunt scoase din funcţiune, 
pot fi valorificate de persoanele juridice de drept public deţinătoare, numai prin transmiterea cu titlu 
gratuit Ministerului Culturii, pentru a fi repartizate instituţiilor publice specializate.(2) Destructurarea, 
dezmembrarea sau, după caz, fragmentarea bunurilor prevăzute la alin. (1), în vederea scoaterii lor din 
funcţiune, este interzisă. 
CAPITOLUL VIII: Organisme şi instituţii specializate 
Art. 52 (1) Descoperirea, colectarea, cercetarea, expertizarea, clasarea, inventarierea, depozitarea, 
conservarea, prepararea, restaurarea, protejarea, achiziţionarea şi punerea în valoare a patrimoniului 
cultural naţional mobil se realizează prin organisme şi instituţii specializate, care au competenţe generale 
şi speciale în domeniu, precum şi prin persoane fizice sau juridice, în condiţiile prezentei legi. 
Art. 62 (1) Dacă în cadrul unei urmăriri penale, efectuate în condiţiile legii, sunt descoperite indicii că un 
bun cultural, care se găseşte pe teritoriul statului român, a părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al 
Uniunii Europene, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie notifică statului interesat, în 
condiţiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(2) Organul de urmărire penală solicită instanţei să dispună transmiterea bunului cultural respectiv unei
instituţii specializate, în vederea conservării.
Art. 63 (1) Orice stat membru al Uniunii Europene poate cere Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, în condiţiile Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
efectuarea de cercetări în vederea descoperii locului unde se află, precum şi a posesorului sau 
deţinătorului unui bun cultural determinat. Cererea trebuie să cuprindă date cu privire la descrierea 
bunului cultural care face obiectul cererii, precum şi informaţii cu privire la localizarea efectivă sau 
prezumtivă a bunului cultural. 
(2) Dacă, în condiţiile alin. (1), bunul cultural este descoperit, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie notifică aceasta statului membru al Uniunii Europene, proprietar al bunului, iar
procurorul solicită instanţei competente să dispună măsuri privind transmiterea bunului cultural respectiv
unei instituţii specializate, în vederea conservării, în condiţiile Legii nr. 302/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 89 Bunurile prevăzute la art. 80, art. 83 alin. (1) şi art. 84 alin. (1) se confiscă şi se transmit în 
administrare instituţiilor publice specializate, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. 
Art. 92 (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi*) instituţiile publice 
specializate sunt obligate să prezinte Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor propuneri în legătură 
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cu clasarea în tezaur a bunurilor culturale mobile deţinute. 

2.5 Institutul Național al Patrimoniului 
I. L. nr. 182/2000

Art. 15 (4) Date privind patrimoniul cultural naţional mobil clasat pot fi furnizate, la cerere, de Institutul 
Naţional al Patrimoniului instituţiilor specializate, cercetătorilor şi altor experţi şi specialişti acreditaţi, în 
vederea desfăşurării unor activităţi specifice de identificare şi cercetare. Valorificarea datelor astfel 
dobândite poate fi făcută numai cu consimţământul deţinătorului. Comunicarea publică a datelor de 
identificare a proprietarului se poate face numai cu acordul prealabil al acestuia. 
Art. 15 (1) Clasarea are ca efect înscrierea bunurilor culturale mobile în Inventarul patrimoniului cultural 
naţional mobil, în una dintre cele două categorii, tezaur sau fond. (2) Inventarul patrimoniului cultural 
naţional mobil clasat, întocmit pe baza ordinelor privind bunurile culturale mobile clasate, centralizarea, 
evidenţa informatizată şi administrarea documentelor care au stat la baza întocmirii acestuia se 
efectuează de Institutul Naţional al Patrimoniului.  (3) Datele privind patrimoniul cultural naţional mobil 
clasat, cu excepţia listei cuprinzând bunurile culturale mobile, descrierea şi imaginea acestora, nu au 
destinaţie publică, fără acordul proprietarilor bunurilor. (4) Date privind patrimoniul cultural naţional 
mobil clasat pot fi furnizate, la cerere, de Institutul Naţional al Patrimoniului instituţiilor specializate, 
cercetătorilor şi altor experţi şi specialişti acreditaţi, în vederea desfăşurării unor activităţi specifice de 
identificare şi cercetare. Valorificarea datelor astfel dobândite poate fi făcută numai cu consimţământul 
deţinătorului. Comunicarea publică a datelor de identificare a proprietarului se poate face numai cu 
acordul prealabil al acestuia.  (5) Informaţiile cuprinse în inventarul prevăzut la alin. (1) pot fi furnizate 
organelor de poliţie, organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti, pentru exercitarea atribuţiilor 
legale ale acestora, precum şi autorităţilor competente ale statului membru solicitant care doresc să 
verifice dacă bunul în cauză constituie un bun cultural, cu condiţia ca această verificare să fie efectuată în 
termen de 6 luni de la data notificării statelor membre cu privire la descoperirea bunurilor culturale pe 
teritoriul lor şi la existenţa unor motive întemeiate pentru a presupune că respectivele bunuri au părăsit 
ilegal teritoriul altui stat membru. 

II. L. nr. 422/2001

Art. 13 (1) Procedura de clasare se declanşează de către direcţiile pentru cultură, culte şipatrimoniul 
cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, astfel: 
2. la cererea sau, după caz, la propunerea:
e) instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu.
Art. 22(1) Lista monumentelor istorice cuprinde monumentele istorice clasate în grupa A sau 
B şi se întocmeşte de Institutul Naţional al Monumentelor Istorice. 
Art.28 (1) Oficiul Național pentru Protejarea Patrimoniului se reorganizează în Institutul Național al 
Patrimoniului*), ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii și 
Patrimoniului Național, finanțat din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat. (2) 
Organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului se fac prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, în termen de maximum 3 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, fără a afecta exercițiul financiar în curs. (3) Principalele atribuții ale 
Institutului Național al Patrimoniului sunt:a) gestionarea, în condițiile legii, a fondurilor destinate 
cercetării, expertizării și executării lucrărilor de consolidare-restaurare și punere în valoare a 
monumentelor istorice finanțate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii și Patrimoniului 
Național și încredințate prin transfer Institutului Național al Patrimoniului; b) fundamentarea, în 
conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și 
aprobate prin hotărâre a Guvernului, a necesarului de credite; propunerea priorităților și evaluarea 
documentațiilor prezentate de persoanele de drept privat în vederea obținerii de credite fără dobândă, cu 
dobândă redusă sau cu dobânda pieței, pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice 
deținute;c) gestionarea, prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile lit. b), în regim 
extrabugetar, a sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, precum și din alte surse 
cu aceeași destinație, obținute în condițiile legii; sumele încasate din rambursări de credite și plăți din 
dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu același scop;d) administrarea, în numele Ministerului 
Culturii și Patrimoniului Național, a monumentelor istorice intrate cu orice titlu în proprietatea statului, 
altele decât cele administrate de alte instituții publice; propunerea eficientizării acestora prin promovarea 
de proiecte și programe de revitalizare, realizarea de parteneriate sau prin concesionare, dare în folosință 
gratuită ori închiriere, în condițiile legii;e) predarea documentațiilor pentru monumentele istorice la care 
au fost efectuate lucrări și recepții finale Institutului Național al Patrimoniului, pentru actualizarea 
inventarului monumentelor istorice și arhivare; f) punerea la dispoziție Institutului Național al 
Patrimoniului a documentelor și informațiilor deținute, necesare actualizării inventarului monumentelor 
istorice; g) elaborarea reglementărilor, normelor și metodologiilor specifice domeniului protejării 
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monumentelor istorice privind conținutul-cadru al documentațiilor, tarifarea acestora, executarea 
lucrărilor, organizarea achizițiilor publice, contractarea și decontarea lucrărilor;h) editarea pe orice tip de 
suport și comercializarea materialelor privind protejarea și punerea în valoare a monumentelor istorice;i) 
organizarea și realizarea altor activități specifice atribuțiilor sale, aducătoare de venituri, conform 
prevederilor legale, inclusiv prin încheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice de specialitate, pe 
care le gestionează în regim extrabugetar;j) abrogată.(4) Institutul Național al Patrimoniului preia la data 
înființării sale întreaga bază materială de execuție, bunuri mobile și imobile, care au aparținut instituțiilor 
cu activitate în domeniu - Direcția Patrimoniului Cultural Național, Direcția Monumentelor, 
Ansamblurilor și Siturilor Istorice, Centrul pentru Administrarea și Protecția Patrimoniului Cultural, 
respectiv Oficiul Național pentru Protejarea Patrimoniului. 
Art. 32(1) Președintele Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice conduce activitatea acesteia și o 
reprezintă pe plan național și internațional; președintele și vicepreședinții Comisiei Naționale a 
Monumentelor Istorice fac parte din Consiliul științific al Institutului Național al Monumentelor Istorice. 

 

Art. 50(3) În bugetul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național se prevăd:a) credite bugetare 
necesare pentru finanțarea lucrărilor la monumentele istorice aflate în administrarea Institutului Național 
al Patrimoniului;.b) credite bugetare necesare în vederea finanțării sau confinanțării lucrărilor de 
protejare a monumentelor istorice aflate în proprietatea publică a statului sau a unității administrativ-
teritoriale;c) credite bugetare destinate finanțării sau cofinanțării lucrărilor de protejare a monumentelor 
istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat.(4) Din veniturile realizate din 
vânzarea de bilete și din taxe de închiriere a terenului, ca urmare a organizării unor manifestări de genul 
spectacolelor, târgurilor sau parcurilor de distracții, un procent de 1% se virează către proprietarul sau 
titularul dreptului de administrare, după caz, al monumentului istoric în a cărui zonă de protecție se 
organizează manifestarea; sumele astfel obținute vor fi utilizate exclusiv pentru finanțarea lucrărilor de 
protejare a monumentului istoric în cauză. 

 

Art. 51(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se instituie timbrul 
monumentelor istorice, care este gestionat, în condițiile legii, de Ministerul Culturii și Patrimoniului 
Național prin Institutul Național al Patrimoniului. 

 

Art. 52(1) Fondurile obținute din aplicarea timbrului monumentelor istorice se utilizează de către 
Institutul Național al Patrimoniului în mod exclusiv pentru: a) acordarea de credite în condițiile art. 28 
alin. (3) lit. b) și c), cu prioritate pentru lucrări de intervenție urgentă la monumente istorice, în funcție de 
strategia protejării monumentelor istorice;b) finanțarea elaborării de reglementări tehnico-economice, de 
norme și metodologii privind elaborarea de documentații specifice, executării de lucrări, realizării de 
achiziții, contractării și decontării de lucrări privind monumentele istorice;c) finanțarea unor amenajări în 
vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită, precum și pentru realizarea unor 
programe sau proiecte culturale.(2) Cuantumul timbrului monumentelor istorice se stabilește prin 
hotărâre a Guvernului și se actualizează, anual, prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național. 

 

Art. 57(1) Contravențiile se constată și amenzile se aplică de specialiștii direcțiilor pentru cultură, culte 
și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, de împuterniciții 
Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, de inspectorii teritoriali ai Inspectoratului de Stat în 
Construcții sau de inspectorii Ministerului Finanțelor Publice, după caz.(2) Pentru contravențiile 
prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) și b) constatarea și aplicarea amenzilor se pot face și de către primar, 
președintele consiliului județean și împuterniciții acestora sau de către organele de poliție, după caz. 

 

Art. 60(1) Lista cuprinzând monumentele, ansamblurile și siturile istorice, aprobată de Comisia 
Națională a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice în anii 1991-1992, cu modificările și 
completările ulterioare, rămâne în vigoare. În termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, Institutul Național al Patrimoniului va actualiza Lista monumentelor istorice, potrivit atribuțiilor 
stabilite prin art. 27 alin. (3);  

 

III. O.G. nr. 43/2000 

Art. 17 (2) Institutul Național al Patrimoniului asigura administrarea bazelor de date privind 
inventarierea informatizată a patrimoniului arheologic, prin Repertoriul arheologic național.(3) Toate 
drepturile asupra datelor privind patrimoniul arheologic aparțin de drept Ministerului Culturii și Cultelor, 
care reglementează modul lor de utilizare.(4) Repertoriul arheologic național cuprinde date științifice, 
cartografice, topografice, imagini, planuri, precum și orice alte informații privitoare la:a) zonele cu 
potențial arheologic cunoscut și cercetat, zonele cu potențial arheologic cunoscut și necercetat, precum și 
zonele al căror potențial arheologic devine cunoscut întâmplător sau ca urmare a cercetărilor arheologice 
preventive;b) monumentele, ansamblurile și siturile istorice în care s-au efectuat sau sunt în curs de 
desfășurare cercetări arheologice;c) informații științifice privind bunurile mobile descoperite în zonele 
sau la monumentele istorice prevăzute la lit. a) și b);d) situri arheologice distruse sau dispărute. 

 

IV. H.G. nr. 593/2011 

Art. 2Institutul are următoarele atribuţii principale: a) gestionează, în condiţiile legii, fondurile destinate 
cercetării, expertizării şi executării lucrărilor de consolidare-restaurare şi punere în valoare a 
monumentelor istorice, prin Programul naţional de restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la 
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bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, şi a celor rezultate din 
sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine, în conformitate cu 
prevederile contractelor de sponsorizare sau de donaţie; b) propune spre aprobare Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional programe şi proiecte de restaurare a monumentelor istorice şi asigură gestionarea 
acestora, potrivit legii; c) abrogată; d) fundamentează, în conformitate cu normele privind creditarea, 
elaborate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, 
necesarul de credite; stabileşte priorităţile şi evaluează documentaţiile prezentate de persoanele de drept 
privat în vederea obţinerii de credite fără dobândă, cu dobândă redusă sau cu dobândă legală, pentru 
efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute; e) gestionează, prin acordarea de 
credite în conformitate cu prevederile lit. d), sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor 
istorice, precum şi din alte surse cu aceeaşi destinaţie, obţinute în condiţiile legii; sumele încasate din 
rambursări de credite şi plăţi din dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu acelaşi scop; f) elaborează, 
potrivit strategiei Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, şi supune spre aprobare acestuia 
Programul naţional de restaurare a monumentelor istorice şi asigură atribuirea contractelor de proiectare 
şi execuţie a lucrărilor de restaurare, conservare, protecţie şi punere în valoare a obiectivelor cuprinse în 
acesta, potrivit legii; g) verifică şi propune spre avizare, potrivit legii, documentaţiile tehnico-economice 
pentru lucrările contractate; h) asigură asistenţa tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional în domeniul organizării activităţii de protejare a monumentelor istorice; i) 
elaborează reglementările privind conţinutul-cadru al documentaţiilor, tarifarea acestora, executarea 
lucrărilor, organizarea achiziţiilor publice, contractarea şi decontarea lucrărilor; j) propune Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional iniţierea de acte normative în domeniul protejării monumentelor 
istorice; k) abrogată; l) asigură fundamentarea ştiinţifică a deciziilor şi a avizelor Comisiei Naţionale a 
Monumentelor Istorice privind clasarea şi evidenţa monumentelor istorice, intervenţiile asupra acestora, 
precum şi în zonele lor de protecţie; m) elaborează dosarele pentru monumentele istorice propuse a fi 
incluse în Lista patrimoniului mondial; n) elaborează şi actualizează periodic Lista monumentelor 
istorice din România; o) administrează fondul documentar al monumentelor istorice, care cuprinde: 
arhiva, fototeca, fondul cartografic şi biblioteca, care sunt proprietatea publică a statului român; p) 
abrogată; q) elaborează normele şi metodologiile specifice domeniului monumentelor istorice, care se 
aprobă prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional; r) gestionează, în condiţiile legii, 
fondurile destinate inventarierii, elaborării normelor şi metodologiilor pentru monumente istorice; s) 
colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi cu 
instituţii de specialitate în activitatea de inventariere şi de cadastru a monumentelor istorice; ş) poate 
declanşa procedura de clasare a bunurilor imobile şi a bunurilor imobile aflate în pericol şi poate elabora 
dosarele de clasare conform Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, 
aprobate prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional; t) elaborează proiecte de valorificare 
prin turism cultural a monumentelor istorice, precum şi a zonelor de protecţie a acestora şi propune în 
acest sens colaborarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional cu ministerele şi autorităţile de 
resort; ţ) realizează şi pune în valoare, în interes public, baze naţionale de date, registre şi depozite pentru 
patrimoniul arheologic, patrimoniul cultural mobil, patrimoniul cultural imaterial şi resursele 
informaţionale asociate, care cuprind: instituţii, persoane, locuri, evenimente, bibliografii, date statistice, 
imagini, înregistrări video şi audio, hărţi şi alte informaţii. Acestea includ: baza naţională de date a 
inventarului patrimoniului cultural naţional mobil şi a patrimoniului clasat, baza naţională de date a 
Repertoriului arheologic naţional - RAN şi sistemul informaţional geografic aferent, Sistemul informatic 
de administrare a cercetărilor arheologice - ACERA, baza naţională de date a arhitecturii vernaculare din 
muzeele în aer liber - ETNOMON, Registrul bunurilor culturale distruse, dispărute, furate sau exportate 
ilegal, Catalogul colectiv naţional al cărţii vechi şi Catalogul colectiv naţional al manuscriselor 
medievale, baza de date a Repertoriului patrimoniului imaterial, baza de date bibliografice şi biblioteca 
digitală a patrimoniului cultural, baza de date a specialiştilor şi Registrul experţilor în domeniul 
patrimoniului cultural mobil, Registrul arheologilor, baza de date a muzeelor şi colecţiilor şi altele; u) 
centralizează şi procesează datele primite de la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, de la 
operatorii culturali şi din alte surse, asigură evidenţa informatizată, administrarea documentelor şi 
fişierelor destinate actualizării bazelor de date, arhivarea acestora şi publicarea, inclusiv pe internet, a 
datelor de interes public;u^1) gestionează baza de date geospaţiale a Ministerului Culturii cu privire la 
monumente istorice şi la situri arheologice, necesare punerii în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 
4/2010privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare; elaborează şi 
finanţează proiecte pentru realizarea bazei de date geospaţiale; v) cercetează şi pune în valoare 
informaţiile cuprinse în bazele de date şi din alte surse; acordă asistenţă de specialitate privind 
valorificarea documentar-ştiinţifică a informaţiei şi publică repertorii, cataloage, bibliografii, ghiduri, 
dicţionare, facsimile digitale şi altele; w) îndeplineşte funcţia de agregator naţional în procesul de 
implementare a Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea 
Bibliotecii Digitale a României - componentă a bibliotecii digitale europene - Europeana.eu, asigurând 
interfaţa dintre furnizorii de conţinut, respectiv instituţii publice sau alte organizaţii deţinătoare de 
resurse culturale, şi serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar; x) elaborează 
norme, standarde, instrumente de evidenţă, chestionare, instrumente informatice, terminologii pentru 
documentarea bunurilor culturale şi realizează studii, cercetări, analize, monitorizări, programe şi 
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proiecte în domeniul patrimoniului cultural; y) oferă asistenţă tehnică şi de specialitate instituţiilor 
culturale, întreţine programul DOCPAT pentru documentarea patrimoniului cultural, precum şi alte 
sisteme informatice şi aplicaţii utilizate de către operatorii culturali; z) întreţine şi dezvoltă site-ul web al 
patrimoniului cultural din România E-patrimoniu.ro, portalul naţional Culturalia.ro, alte site-uri web 
tematice şi portaluri de interes naţional, participă la reţele europene şi internaţionale de date; aa) 
administrează bazele de date, arhivele de documente şi imagini pe suport clasic şi digital, precum şi 
fototeca istorică a patrimoniului cultural, care sunt proprietatea publică a statului român; bb) reprezintă 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional în Sistemul integrat de gestiune a informaţiilor pentru 
protecţia patrimoniului cultural mobil şi a bunurilor culturale, în alte reţele, parteneriate, comisii 
interministeriale şi proiecte naţionale şi internaţionale legate de noile tehnologii informatice şi de 
comunicare în domeniul cultural; cc) stochează inventarele privind bunurile culturale mobile clasate şi 
documentele care au stat la baza operaţiunilor de clasare; dd) editează Revista monumentelor istorice şi 
Buletinul monumentelor istorice, precum şi alte publicaţii de specialitate, pe orice tip de suport, şi 
comercializează materialele privind protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice; ee) 
organizează şi participă la manifestări ştiinţifice, naţionale şi internaţionale în domeniul protejării 
monumentelor istorice. 
Art.2^1În domeniul protejării şi promovării patrimoniului imaterial, Institutul are următoarele atribuţii 
principale: a) iniţiază şi derulează proiecte şi programe privind activităţi de conservare, protejare, punere 
în valoare şi promovare a patrimoniului cultural imaterial de pe teritoriul României; b) realizează, 
susţine, inclusiv financiar, proiectele, programele şi activităţile de cercetare, conservare, protejare, punere 
în valoare şi promovare a patrimoniului cultural imaterial de pe teritoriul României, iniţiate de persoane 
fizice sau juridice de drept public ori privat, în conformitate cu strategiile şi politicile Ministerului 
Culturii; c) coordonează metodologic activitatea aşezămintelor culturale în domeniul patrimoniului 
cultural imaterial; d) colaborează cu instituţii specializate în vederea realizării programelor şi activităţilor 
de cercetare a patrimoniului imaterial; e) realizează programe-cadru de educaţie permanentă în domeniul 
expresiilor culturale tradiţionale; f) editează şi difuzează pe orice suport material cărţi şi alte publicaţii 
din domeniul patrimoniului cultural imaterial, cu acordul Ministerului Culturii; g) organizează şi 
administrează Registrul naţional al mărcilor tradiţionale distinctive; h) omologhează mărcile tradiţionale 
distinctive; i) organizează şi administrează Registrul naţional al patrimoniului cultural imaterial. 

2.6 Institutul Național de Cercetare și Formare Culturală 
I. H.G. nr. 1069/2013

Art.3Institutul are următoarele atribuţii principale:1. În domeniul formării profesionale continue şi al 
educaţiei permanente: a) determină nevoile de formare profesională ale angajaţilor instituţiilor publice şi 
persoanelor juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural; b) elaborează, în colaborare cu 
Autoritatea Naţională pentru Calificări, cu Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional 
şi Tehnic şi cu alte autorităţi şi organisme în domeniu, standardele de pregătire profesională şi 
standardele ocupaţionale, tematici şi programe specifice domeniului culturii; c) propune Ministerului 
Culturii proiecte de formare a specialiştilor în domeniul protejării monumentelor istorice; d) gestionează 
Registrul specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici, precum şi procedurile de atestare şi înscriere 
în acesta, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii; e) oferă servicii de 
educaţie recurentă sau compensatorie, formare profesională şi educaţie civică, prin organizarea şi 
desfăşurarea de programe, cursuri şi alte activităţi specifice; f) oferă servicii de orientare profesională în 
colaborare cu entităţile educaţionale din sistemul educaţional naţional; g) organizează şi desfăşoară 
activităţi de evaluare şi atestare a competenţelor profesionale dobândite pe cale nonformală şi informală; 
h) organizează şi desfăşoară cursuri sau alte forme specifice de pregătire postliceală şi postuniversitară,
potrivit obiectului său de activitate, în condiţiile legii; i) elaborează şi realizează aplicaţii practice pentru
programele, cursurile şi celelalte activităţi organizate; j) organizează şi desfăşoară, în colaborare cu
direcţiile de specialitate ale Ministerului Culturii şi cu alte instituţii ale acestuia, atestarea specialiştilor şi
experţilor în domeniul patrimoniului cultural, respectiv a personalului din instituţiile de spectacole; k)
sprijină activitatea şi colaborează cu instituţiile de învăţământ artistic şi cu persoanele juridice de drept
privat fără scop lucrativ din acest domeniu; l) eliberează, în condiţiile legii, diplome educaţionale şi
certificate de absolvire persoanelor care au urmat programele şi cursurile organizate; m) dezvoltă,
perfecţionează şi pune la dispoziţia persoanelor interesate aplicaţii informatice necesare formării
profesionale şi educaţiei permanente specifice domeniului culturii; n) organizează şi desfăşoară
programe, cursuri şi alte activităţi de formare profesională a personalului instituţiilor publice de cultură,
indiferent de subordonare, persoanelor juridice de drept privat, precum şi a persoanelor fizice; o)
participă la organizarea de programe şi activităţi de formare profesională a personalului din domeniul
cultelor, în ceea ce priveşte conservarea, evidenţa şi punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil şi
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imobil deţinut de unităţile de cult; p) asigură îndrumarea metodologică pentru activităţile de formare 
profesională desfăşurate de aşezămintele culturale; q) asigură atestarea în domeniul managementului şi 
formarea profesională a managerilor şi operatorilor culturali, conform legii.2. În domeniul 
managementului cultural: a) elaborează şi pune la dispoziţia persoanelor juridice sau fizice interesate 
programe de management şi marketing cultural; b) elaborează studii, lucrări şi metodologii cu 
aplicabilitate în domeniul culturii; c) dezvoltă aplicaţii informatice specifice managementului cultural; d) 
asigură consultanţă şi asistenţă metodologică şi de specialitate în domeniul managementului şi 
marketingului cultural instituţiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, şi persoanelor juridice 
de drept privat; e) elaborează şi propune, în vederea aprobării prin ordin al ministrului culturii, sistemul 
multianual de planificare şi management al pregătirii profesionale a personalului din instituţiile publice 
de cultură; f) colaborează cu alte instituţii publice care au atribuţii şi dezvoltă programe în domeniul 
cultural.3. În domeniul dezvoltării instituţionale: a) acordă consultanţă la solicitarea persoanelor juridice 
de drept privat şi realizează examinări pentru evaluarea caracteristicilor profesionale şi de personalitate 
ale persoanelor fizice pentru identificarea disponibilităţilor pentru activitatea de conducere; b) pregăteşte 
şi perfecţionează specialişti în domenii care sunt solicitate de economia de piaţă, pentru sectorul culturii - 
legislaţie, managementul resurselor umane, managementul proiectelor, management financiar, marketing, 
informatică etc.; c) elaborează proiectele metodologiilor şi criteriilor de autorizare a persoanelor juridice 
cu activitate în domeniul culturii, precum şi modalităţile de examinare finală şi de certificare a pregătirii 
profesionale, pe care le supune aprobării Ministerului Culturii.4. În domeniul cercetării sectorului 
cultural: a) efectuează studii, cercetări, studii de impact, analize pentru studiile de fundamentare pentru 
programele şi politicile Ministerului Culturii; b) colectează, gestionează şi analizează date statistice 
despre sectoarele culturale şi creative din România; c) fundamentează politicile publice în domeniul 
culturii, la solicitarea Ministerului Culturii, şi elaborează strategii în vederea promovării valorilor 
culturale, în corelare cu alte strategii şi programe ale instituţiilor publice româneşti care au acelaşi 
obiectiv; d) efectuează studii despre audienţele operatorilor culturali, infrastructura sectorului cultural, 
economia culturii, sociologia culturii, piaţa forţei de muncă în sectorul cultural, precum şi despre orice alt 
subiect legat de sectorul cultural din România; e) identifică, evaluează şi prognozează nevoile culturale şi 
cercetează tendinţele de consum cultural; f) efectuează, la cerere, studii, cercetări, studii de impact, 
analize pentru studiile de fundamentare pentru proiectele şi programele operatorilor publici şi privaţi din 
sectorul cultural; g) furnizează, la cerere, date şi analize solicitate Ministerului Culturii de către 
organismele internaţionale preocupate de sectorul cultural; h) efectuează studii privind monitorizarea 
inserţiei socioprofesionale pe piaţa muncii; i) realizează studii privind cultura antreprenorială şi propune 
strategii de promovare a antreprenoriatului în sectorul cultural; j) efectuează studii de evaluare a mediului 
intern organizaţional al operatorilor culturali pentru îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale; k) 
valorifică studiile, analizele, cercetările; l) dezvoltă programe şi proiecte de cercetare fundamentală şi 
aplicativă privind conservarea, restaurarea, managementul, promovarea şi valorificarea patrimoniului 
cultural; m) realizează activităţi privind educarea la locul de muncă şi formare profesională continuă prin 
oferirea stagiilor de practică în cadrul instituţiei sau al instituţiilor partenere.5. În domeniul asistenţei 
tehnice şi promovării programelor culturale europene, până la finalizarea actualului cadru financiar: a) 
asigură promovarea programelor comunitare dedicate sectoarelor culturale şi creative, facilitează 
participarea la programele comunitare dedicate sectoarelor culturale şi creative a unui număr cât mai 
mare de operatori, asigură comunicarea la nivel naţional şi regional dintre operatorii culturali şi 
realizează schimbul de informaţii cu structurile similare din statele participante la programele comunitare 
dedicate sectoarelor culturale şi creative; b) diseminează informaţii privind licitaţiile de proiecte 
organizate în cadrul programelor comunitare dedicate sectoarelor culturale şi creative şi face cunoscute 
mecanismele de finanţare; c) elaborează evaluări, sinteze şi metodologii cu aplicabilitate în domeniul 
dezvoltării de proiecte cu finanţare nerambursabilă în cadrul sectorului cultural; d) asigură funcţionarea 
birourilor de asistenţă tehnică, informare şi promovare ale Uniunii Europene în România pentru 
programele Cultura 2007-2013, Media 2007-2013, Europa Creativă 2007-2013, până la finalizarea 
actualului cadru financiar; e) întreţine şi dezvoltă portalul web www.eurocult.ro; f) sprijină Comisia 
Europeană prin acordarea de asistenţă tehnică privind sectoarele culturale şi creative prin furnizarea 
datelor referitoare la aceste sectoare; g) realizează şi editează publicaţii specifice pe orice tip de suport; 
h) colaborează cu instituţii similare din ţară şi din străinătate; i) asigură, la cerere, asistenţă metodologică
de specialitate operatorilor culturali eligibili pentru accesarea fondurilor nerambursabile şi structurale,
inclusiv prin încheierea de contracte.6. Alte atribuţii: a) editează şi comercializează publicaţii de
specialitate, potrivit obiectului său de activitate, precum Revista Muzeelor şi altele;

2.7Inspectoratul de Stat în Construcții 
I. L. nr. 422/2001

Art. 57(1) Contravențiile se constată și amenzile se aplică de specialiștii direcțiilor pentru cultură, culte 
și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, de împuterniciții 
Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, de inspectorii teritoriali ai Inspectoratului de Stat în 



89 

Construcții sau de inspectorii Ministerului Finanțelor Publice, după caz.(2) Pentru contravențiile 
prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) și b) constatarea și aplicarea amenzilor se pot face și de către primar, 
președintele consiliului județean și împuterniciții acestora sau de către organele de poliție, după caz. 

II. O.G. nr. 43/2000

Art. 29(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac, după caz, de către:a) specialiștii 
serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor;b) împuterniciții Ministerului 
Culturii și Cultelor;c) inspectorii teritoriali ai Inspectoratului de Stat în Construcții;d) organele de politie, 
care au și obligația de a da curs oricăror solicitări în exercitarea atribuțiilor personalului prevăzut la lit. 
a)-c).(2) Contravențiile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), b) și i) se constata, iar sancțiunea se aplică de 
către specialiștii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, de către primar, 
respectiv de primarul general al municipiului București, sau de președintele consiliului județean, precum 
și de către împuterniciții acestora.(3) Contravenția prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c^1 ) se constată, iar 
sancțiunea se aplică de către specialiștii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și 
Patrimoniului Național, de către împuterniciții Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, de către 
organele de poliție, de către primar, respectiv de primarul general al municipiului București, sau de 
președintele consiliului județean, precum și de către împuterniciții acestora. 

2.8Instituțiile publice deținătoare de bunuri culturale mobile 
I. L. nr. 182/2000

Art. 13 (1) Instituţiile publice deţinătoare de bunuri culturale mobile aparţinând patrimoniului cultural 
naţional mobil au obligaţia de a inventaria aceste bunuri, atât analitic, prin fişa standard, conform 
normelor emise de Ministerul Culturii, cât şi sinoptic, prin banca de date, conţinând şi arhiva imagistică. 
(2) Autorităţile publice în subordinea cărora funcţionează instituţiile deţinătoare de bunuri aparţinând
patrimoniului cultural naţional mobil au obligaţia de a asigura resursele financiare necesare, în vederea
inventarierii informatizate a bunurilor. (3) Bunurile culturale aflate în colecţiile administrate de
instituţiile specializate, de culte şi de instituţiile ecleziastice sunt inventariate potrivit prevederilor
prezentei legi.
Art. 16 (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare şi deţinătorii cu orice 
titlu ai bunurilor culturale mobile pentru care s-a declanşat procedura de clasare au obligaţia de a permite 
examinarea bunurilor respective de către experţi sau specialişti acreditaţi. (2) Bunurile culturale mobile 
pot fi preluate pentru analize de laborator numai în cazuri deosebite şi pentru perioade determinate, 
prevăzute în normele de clasare a bunurilor culturale mobile, doar cu acordul proprietarilor sau al 
titularilor altor drepturi reale, după caz; preluarea acestora se face pe baza unui act de predare-primire 
încheiat cu persoanele fizice sau juridice, după caz, menţionate la alin. (1), în forma prevăzută de 
normele emise de Ministerul Culturii. 
Art. 23  (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare, precum şi deţinătorii 
cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile clasate au următoarele obligaţii: 
a) să asigure cele mai bune condiţii de păstrare, conservare şi, după caz, de depozitare a bunurilor,
prevenind orice
degradare, deteriorare sau distrugere a acestora;
b) să nu deterioreze şi să nu distrugă aceste bunuri, iar în cazul celor din metal nici să nu le topească;
c) să asigure securitatea acestor bunuri;
d) să înştiinţeze în termen de maximum 5 zile serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în
cazul constatării unui pericol iminent de distrugere sau de degradare gravă a acestor bunuri;
e) să nu utilizeze şi să nu permită utilizarea acestor bunuri la organizarea de spectacole, parade ale modei,
ca recuzită cinematografică sau teatrală, precum şi în orice alte scopuri care le-ar periclita integritatea sau
le-ar expune pierderii, deteriorării ori sustragerii;
f) să permită accesul specialiştilor din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în
scopul constatării stării de conservare a acestor bunuri; în cazul deţinătorilor persoane fizice şi al
persoanelor juridice de drept privat accesul specialiştilor serviciilor publice deconcentrate ale
Ministerului Culturii va fi posibil numai cu acordul scris al proprietarului privind condiţiile de acces.
(2) Proprietarii sau titularii dreptului de administrare a bunurilor culturale mobile clasate au în această
calitate şi următoarele obligaţii:
a) să asigure restaurarea bunurilor;
b) să încredinţeze executarea lucrărilor de restaurare exclusiv restauratorilor acreditaţi de Comisia
Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor.
(3) Instituţiile publice specializate şi nespecializate, cultele, precum şi operatorii economici, care deţin cu
orice titlu bunuri culturale mobile clasate, au obligaţia să finanţeze achiziţionarea şi instalarea de sisteme
antiefracţie, antiincendiu şi de asigurare a microclimatului pentru protecţia bunurilor culturale mobile.
Art. 24 Persoanele fizice şi juridice care deţin cu orice titlu bunuri culturale mobile clasate beneficiază 
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de consultanţă gratuită din partea instituţiilor specializate, în scopul păstrării, conservării şi punerii în 
valoare a acestor bunuri. 
Art. 25 (1) Instituţiile publice au obligaţia să permită accesul experţilor şi specialiştilor acreditaţi, 
precum şi al cercetătorilor la bunurile culturale mobile deţinute în administrare, pentru efectuarea de 
studii şi lucrări de specialitate, în condiţii convenite de comun acord. 
Art. 31 (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător bunurilor cu valoare culturală 
realizate din metale preţioase ori conţinând pietre preţioase sau semipreţioase, care se află în proprietatea, 
administrarea ori sunt deţinute cu orice titlu de Banca Naţională a României, de Monetăria Statului sau 
de celelalte bănci. (2) Persoanele juridice enumerate la alin. (1) sunt obligate să permită examinarea 
bunurilor de către experţii anume desemnaţi de Ministerul Culturii, care vor propune, dacă este cazul, 
declanşarea procedurii de clasare. 
Art. 32 Este interzisă topirea sau modificarea, sub orice formă, a bunurilor culturale mobile clasate, care 
sunt deţinute cu orice titlu de Banca Naţională a României, de Monetăria Statului sau de celelalte bănci. 
Art. 33 Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale, sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile. 
Art. 34 (1) Pentru organizarea unor expoziţii sau realizarea unor proiecte culturale instituţiile publice pot 
împrumuta, după caz, unor instituţii publice sau persoane juridice de drept privat din ţară, în condiţiile 
dreptului comun, bunuri culturale mobile clasate pe care le deţin în administrare, cu avizul Comisiei 
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi cu aprobarea Ministerului Culturii. (2) Persoanele fizice şi juridice 
de drept privat pot împrumuta instituţiilor publice sau persoanelor juridice de drept privat, în condiţiile 
dreptului comun şi ale prezentei legi, bunuri culturale mobile clasate. (3) Bunurile culturale mobile 
clasate, aparţinând cultelor religioase, pot fi împrumutate instituţiilor publice specializate, în condiţiile 
dreptului comun şi ale prezentei legi, cu aprobarea şefilor de cult. (4) Organizatorul expoziţiei sau 
iniţiatorul/autorul proiectului cultural răspunde civil, material, disciplinar, contravenţional sau penal, 
după caz, de integritatea bunurilor expuse, luând toate măsurile necesare pentru înlăturarea oricărui risc, 
în condiţii de securitate, de conservare, de asigurare şi de stabilire a cotelor valorice respective. 
Art. 43 (1) Persoanele fizice sau juridice de drept privat, proprietare ale bunurilor culturale mobile 
clasate, au obligaţia de a anunţa în scris serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în 
termen de 15 zile de la data transferării unui astfel de bun în proprietatea altei persoane, precum şi de la 
data instituirii unui drept real asupra unui astfel de bun. (2) În cazul pierderii sau al furtului bunurilor 
culturale mobile clasate, proprietarii, titularii altor drepturi reale, titularii dreptului de administrare, 
precum şi deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri au obligaţia de a anunţa, în scris, în termen de 24 de 
ore de la constatare, organul de poliţie din raza teritorială. (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), precum şi 
în cazul distrugerii totale sau parţiale a bunurilor culturale mobile clasate proprietarii, titularii altor 
drepturi reale, titularii dreptului de administrare, precum şi deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri au 
obligaţia de a anunţa în scris serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii în termen de 3 zile de 
la constatare. 
Art. 45 (1) Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietate publică, ce sunt scoase din funcţiune, 
pot fi valorificate de persoanele juridice de drept public deţinătoare, numai prin transmiterea cu titlu 
gratuit Ministerului Culturii, pentru a fi repartizate instituţiilor publice specializate.(2) Destructurarea, 
dezmembrarea sau, după caz, fragmentarea bunurilor prevăzute la alin. (1), în vederea scoaterii lor din 
funcţiune, este interzisă. 
Art. 92 (2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi*) cultele religioase, precum şi 
instituţiile publice nespecializate sunt obligate să depună la serviciile publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii în a căror rază teritorială îşi au sediul inventarul de bunuri culturale mobile deţinute, 
în vederea efectuării operaţiunilor de clasare. 

2.9Academia Română 
I. L. nr. 182/2000

Art. 50 (1) Finanţarea activităţilor de descoperire, colectare, cercetare, expertizare, clasare, inventariere, 
depozitare, conservare, preparare, restaurare, protejare şi punere în valoare a bunurilor culturale mobile 
clasate, indiferent de proprietar, de titularii altor drepturi reale şi de titularii dreptului de administrare, se 
poate face de Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei Naţionale, autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale, Academia Română şi de alte instituţii publice, după caz, din venituri proprii şi din 
alocaţii bugetare. 
(2) Alocaţiile bugetare destinate activităţilor prevăzute la alin. (1) vor fi nominalizate cu aceste destinaţii
în bugetul Ministerului Culturii, al Ministerului Educaţiei Naţionale, în bugetele autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale, precum şi în bugetele altor instituţii publice.

II. L. nr. 422/2001

Art. 16 (2) Calitatea de monument istoric a bunului imobil respectiv se înscrie de către proprietar, fără 
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taxă, în Cartea funciară, în termen de 30 de zile de la data publicării ordinului de clasare în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
Art. 17(3) Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric este servitute constituită în folosul imobilului 
şi se înscrie înCartea funciară de către proprietar în termen de 30 de zile de la data comunicării ei. 
Art. 21(7) La solicitarea serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, proprietarii 
imobilelor propuse pentru clasare din oficiu sau de urgenţă vor transmite acestora documentele necesare 
completării dosarului de clasare. 
Art. 30 (5) Membrii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sunt numiți de ministrul culturii și 
patrimoniului național la propunerea:a) Academiei Române - 2 membri; 

III. O.G. nr. 43/2000

Art. 15(2) Membrii Comisiei Naționale de Arheologie au un mandat de 2 ani, care poate fi reînnoit 
consecutiv o singură dată, și sunt propuși conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului culturii 
și patrimoniului național, de către:a) Comisia Națională de Arheologie;b) Academia Română, prin 
institutele sale de specialitate; 

2.10Banca Națională a României 
I. L. nr. 182/2000

Art. 13 (1) Instituţiile publice deţinătoare de bunuri culturale mobile aparţinând patrimoniului cultural 
naţional mobil au obligaţia de a inventaria aceste bunuri, atât analitic, prin fişa standard, conform 
normelor emise de Ministerul Culturii, cât şi sinoptic, prin banca de date, conţinând şi arhiva imagistică. 
(2) Autorităţile publice în subordinea cărora funcţionează instituţiile deţinătoare de bunuri aparţinând
patrimoniului cultural naţional mobil au obligaţia de a asigura resursele financiare necesare, în vederea
inventarierii informatizate a bunurilor. (3) Bunurile culturale aflate în colecţiile administrate de
instituţiile specializate, de culte şi de instituţiile ecleziastice sunt inventariate potrivit prevederilor
prezentei legi.
Art. 16 (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare şi deţinătorii cu orice 
titlu ai bunurilor culturale mobile pentru care s-a declanşat procedura de clasare au obligaţia de a permite 
examinarea bunurilor respective de către experţi sau specialişti acreditaţi. (2) Bunurile culturale mobile 
pot fi preluate pentru analize de laborator numai în cazuri deosebite şi pentru perioade determinate, 
prevăzute în normele de clasare a bunurilor culturale mobile, doar cu acordul proprietarilor sau al 
titularilor altor drepturi reale, după caz; preluarea acestora se face pe baza unui act de predare-primire 
încheiat cu persoanele fizice sau juridice, după caz, menţionate la alin. (1), în forma prevăzută de 
normele emise de Ministerul Culturii. 
Art. 23  (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare, precum şi deţinătorii 
cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile clasate au următoarele obligaţii: 
a) să asigure cele mai bune condiţii de păstrare, conservare şi, după caz, de depozitare a bunurilor,
prevenind orice
degradare, deteriorare sau distrugere a acestora;
b) să nu deterioreze şi să nu distrugă aceste bunuri, iar în cazul celor din metal nici să nu le topească;
c) să asigure securitatea acestor bunuri;
d) să înştiinţeze în termen de maximum 5 zile serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în
cazul constatării unui pericol iminent de distrugere sau de degradare gravă a acestor bunuri;
e) să nu utilizeze şi să nu permită utilizarea acestor bunuri la organizarea de spectacole, parade ale modei,
ca recuzită cinematografică sau teatrală, precum şi în orice alte scopuri care le-ar periclita integritatea sau
le-ar expune pierderii, deteriorării ori sustragerii;
f) să permită accesul specialiştilor din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în
scopul constatării stării de conservare a acestor bunuri; în cazul deţinătorilor persoane fizice şi al
persoanelor juridice de drept privat accesul specialiştilor serviciilor publice deconcentrate ale
Ministerului Culturii va fi posibil numai cu acordul scris al proprietarului privind condiţiile de acces.
(2) Proprietarii sau titularii dreptului de administrare a bunurilor culturale mobile clasate au în această
calitate şi următoarele obligaţii:
a) să asigure restaurarea bunurilor;
b) să încredinţeze executarea lucrărilor de restaurare exclusiv restauratorilor acreditaţi de Comisia
Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor.
(3) Instituţiile publice specializate şi nespecializate, cultele, precum şi operatorii economici, care deţin cu
orice titlu bunuri culturale mobile clasate, au obligaţia să finanţeze achiziţionarea şi instalarea de sisteme
antiefracţie, antiincendiu şi de asigurare a microclimatului pentru protecţia bunurilor culturale mobile.
Art. 24 Persoanele fizice şi juridice care deţin cu orice titlu bunuri culturale mobile clasate beneficiază 
de consultanţă gratuită din partea instituţiilor specializate, în scopul păstrării, conservării şi punerii în 
valoare a acestor bunuri. 
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Art. 25 (1) Instituţiile publice au obligaţia să permită accesul experţilor şi specialiştilor acreditaţi, 
precum şi al cercetătorilor la bunurile culturale mobile deţinute în administrare, pentru efectuarea de 
studii şi lucrări de specialitate, în condiţii convenite de comun acord. 
Art. 31 (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător bunurilor cu valoare culturală 
realizate din metale preţioase ori conţinând pietre preţioase sau semipreţioase, care se află în proprietatea, 
administrarea ori sunt deţinute cu orice titlu de Banca Naţională a României, de Monetăria Statului sau 
de celelalte bănci. (2) Persoanele juridice enumerate la alin. (1) sunt obligate să permită examinarea 
bunurilor de către experţii anume desemnaţi de Ministerul Culturii, care vor propune, dacă este cazul, 
declanşarea procedurii de clasare. 
Art. 32 Este interzisă topirea sau modificarea, sub orice formă, a bunurilor culturale mobile clasate, care 
sunt deţinute cu orice titlu de Banca Naţională a României, de Monetăria Statului sau de celelalte bănci. 
Art. 43 (1) Persoanele fizice sau juridice de drept privat, proprietare ale bunurilor culturale mobile 
clasate, au obligaţia de a anunţa în scris serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în 
termen de 15 zile de la data transferării unui astfel de bun în proprietatea altei persoane, precum şi de la 
data instituirii unui drept real asupra unui astfel de bun. 
(2) În cazul pierderii sau al furtului bunurilor culturale mobile clasate, proprietarii, titularii altor drepturi
reale, titularii dreptului de administrare, precum şi deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri au obligaţia
de a anunţa, în scris, în termen de 24 de ore de la constatare, organul de poliţie din raza teritorială. (3) În
cazurile prevăzute la alin. (2), precum şi în cazul distrugerii totale sau parţiale a bunurilor culturale
mobile clasate proprietarii, titularii altor drepturi reale, titularii dreptului de administrare, precum şi
deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri au obligaţia de a anunţa în scris serviciul public deconcentrat al
Ministerului Culturii în termen de 3 zile de la constatare.
Art. 45 (1) Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietate publică, ce sunt scoase din funcţiune, 
pot fi valorificate de persoanele juridice de drept public deţinătoare, numai prin transmiterea cu titlu 
gratuit Ministerului Culturii, pentru a fi repartizate instituţiilor publice specializate.(2) Destructurarea, 
dezmembrarea sau, după caz, fragmentarea bunurilor prevăzute la alin. (1), în vederea scoaterii lor din 
funcţiune, este interzisă. 
Art. 92  (2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi*) cultele religioase, precum 
şi instituţiile publice nespecializate sunt obligate să depună la serviciile publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii în a căror rază teritorială îşi au sediul inventarul de bunuri culturale mobile deţinute, 
în vederea efectuării operaţiunilor de clasare. 

2.11Instituții publice specializate în domeniul patrimoniului cultural imaterial 
I. L. nr. 26/2008

Art. 18 Centrul Național pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale îndeplineşte 
următoarele  
atribuții în domeniu: 
a) inițiază şi derulează proiecte şi programe privind activități de conservare, protejare, punere
în valoare şi promovare a patrimoniului cultural imaterial de pe teritoriul României;
b) susține, inclusiv financiar, proiectele, programele şi activitățile de cercetare, conservare, protejare,
punere în valoare şi promovare a patrimoniului cultural imaterial de pe teritoriul  României, inițiate de
persoane fizice sau juridice de drept public ori privat, în conformitate cu strategiile şi politicile
Ministerului Culturii şi  Cultelor;
c) coordonează metodologic activitatea aşezămintelor culturale în domeniul patrimoniului cultural
imaterial;
d) colaborează cu instituții specializate în vederea realizării programelor şi activităților de cercetare;
e) realizează programe-cadru de educaȚie permanentă în domeniul expresiilor culturale tradiționale;
f) editează şi difuzează pe orice suport material cărți şi alte publicații din domeniul
patrimoniului cultural imaterial, cu acordul Ministerului Culturii şi Cultelor;
g) înființează şi administrează Registrul național al mărcilor tradiționale distinctive;
h) omologhează mărcile tradiționale distinctive.
Art. 19În instituțiile specializate în domeniul patrimoniului cultural imaterial se organizează arhive 
neconvenționale de folclor, în care sunt colecționate, inventariate şi conservate cele mai importante piese 
din domeniu, prin fixare pe orice fel de suport material. 
Art. 20În vederea organizării evidenței ştiințifice specifice, instituțiile ce au în administrare arhive 
neconvenționale au următoarele obligații: 
a) să respecte criteriile ştiințifice naționale şi internaționale de apreciere a valorii şi de alcătuire a
documentelor de patrimoniu cultural imaterial;
b) să alcătuiască întregul sistem de cartoteci şi de fişe solicitat de metoda ştiințifică prin care s-a operat
pentru identificarea fiecărui element al patrimoniului cultural imaterial;
c) să asigure condiții optime de conservare şi de protejare a fiecărui document purtător al unui
element de patrimoniu cultural imaterial, pentru evitarea degradării fizice şi a utilizării frauduloase;
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d) să elaboreze şi să pună în aplicare programe periodice pentru cercetarea stadiului în care se află
elementele aparținând patrimoniului cultural imaterial;
e) să publice lucrări ştiințifice privind rezultatele studiilor fundamentale din domeniu;
f) să sprijine proiectele care stimulează interesul tinerilor pentru domeniul patrimoniului cultural
imaterial.

2.12Așezăminte culturale 
I. O.U.G. nr. 118/2006

Art. 2 (1) în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, aşezămintele culturale sunt persoane juridice de 
drept public sau privat, indiferent de forma de organizare şi finanţare, care desfăşoară activităţi în 
domeniul cultural, de informare şi de educaţie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate 
publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului la informaţie (2) Aşezămintele culturale 
pot fi: căminele culturale, casele de cultură, universităţile populare, şcolile populare de arte şi meserii, 
centrele culturale, formaţiile sau ansamblurile profesioniste pentru promovarea culturii tradiţionale, 
centrele zonale pentru educaţia adulţilor, centrele pentru conservarea şi promovarea culturii 
tradiţionale şi altele asemenea. 
Art. 4 (2) Desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale urmăreşte, în principal, realizarea 
următoarelor obiective: b) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în 
valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;(3) În scopul realizării obiectivelor 
prevăzute la alin. (2), aşezămintele culturale pot organiza şi desfăşura activităţi de tipul:d) conservării, 
cercetării şi punerii în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor; 
Art. 8 La nivelul fiecărui judeţ se organizează şi funcţionează, în condiţiile prezentei ordonanţe de 
urgenţă, cel puţin un aşezământ cultural, instituţie publică, în subordinea consiliului judeţean, care 
poate sprijini metodologic activitatea aşezămintelor culturale la nivel comunal. 

2.13Societăți comerciale cu capital de stat 
I. L. nr. 182/2000

Art. 2(5) Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil este realizată prin intermediul autorităţilor 
administraţiei publice, al unor instituţii specializate, cum sunt muzeele, colecţiile publice, casele 
memoriale, arhivele şi bibliotecile, al cultelor religioase şi instituţiilor ecleziastice, precum şi al 
organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniu. 
Art. 16 (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare şi deţinătorii cu orice 
titlu ai bunurilor culturale mobile pentru care s-a declanşat procedura de clasare au obligaţia de a permite 
examinarea bunurilor respective de către experţi sau specialişti acreditaţi. (2) Bunurile culturale mobile 
pot fi preluate pentru analize de laborator numai în cazuri deosebite şi pentru perioade determinate, 
prevăzute în normele de clasare a bunurilor culturale mobile, doar cu acordul proprietarilor sau al 
titularilor altor drepturi reale, după caz; preluarea acestora se face pe baza unui act de predare-primire 
încheiat cu persoanele fizice sau juridice, după caz, menţionate la alin. (1), în forma prevăzută de 
normele emise de Ministerul Culturii. 
Art. 22 (1) Bunurile culturale mobile proprietate publică, aflate în patrimoniul unor companii 
naţionale, societăţi naţionale saualtor societăţi cu capital integral ori majoritar de stat, care se 
privatizează, vor fi supuse procedurii de clasare înaintede declanşarea procesului de privatizare.(2) 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului sau, după caz, autoritatea publică centrală ori locală 
careprivatizează o persoană juridică din cele prevăzute la alin. (1) are obligaţia de a anunţa, cu 30 de zile 
înainte,declanşarea procedurii de privatizare, în scris, serviciului public deconcentrat al Ministerului 
Culturii în a cărui razăteritorială îşi are sediul societatea.(3) În termen de 10 zile de la data înregistrării 
comunicării prevăzute la alin. (2), serviciul public deconcentrat alMinisterului Culturii va verifica la 
persoana juridică în curs de privatizare bunurile culturale mobile susceptibile de a ficlasate şi, dacă va fi 
cazul, va declanşa procedura de clasare.(4) Bunurile culturale mobile clasate ca urmare a situaţiei 
prevăzute în prezentul articol vor fi date în administrarea uneiinstituţii publice specializate, desemnate de 
Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor. 
Art. 23 (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare, precum şi deţinătorii 
cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile clasate au următoarele obligaţii: 
a) să asigure cele mai bune condiţii de păstrare, conservare şi, după caz, de depozitare a bunurilor,
prevenind orice
degradare, deteriorare sau distrugere a acestora;
b) să nu deterioreze şi să nu distrugă aceste bunuri, iar în cazul celor din metal nici să nu le topească;
c) să asigure securitatea acestor bunuri;
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d) să înştiinţeze în termen de maximum 5 zile serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în
cazul constatării unui pericol iminent de distrugere sau de degradare gravă a acestor bunuri;
e) să nu utilizeze şi să nu permită utilizarea acestor bunuri la organizarea de spectacole, parade ale modei,
ca recuzită cinematografică sau teatrală, precum şi în orice alte scopuri care le-ar periclita integritatea sau
le-ar expune pierderii, deteriorării ori sustragerii;
f) să permită accesul specialiştilor din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în
scopul constatării stării de conservare a acestor bunuri; în cazul deţinătorilor persoane fizice şi al
persoanelor juridice de drept privat accesul specialiştilor serviciilor publice deconcentrate ale
Ministerului Culturii va fi posibil numai cu acordul scris al proprietarului privind condiţiile de acces.
(2) Proprietarii sau titularii dreptului de administrare a bunurilor culturale mobile clasate au în această
calitate şi următoarele obligaţii:
a) să asigure restaurarea bunurilor;
b) să încredinţeze executarea lucrărilor de restaurare exclusiv restauratorilor acreditaţi de Comisia
Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor.
(3) Instituţiile publice specializate şi nespecializate, cultele, precum şi operatorii economici, care deţin cu
orice titlu bunuri culturale mobile clasate, au obligaţia să finanţeze achiziţionarea şi instalarea de sisteme
antiefracţie, antiincendiu şi de asigurare a microclimatului pentru protecţia bunurilor culturale mobile.
Art. 24 Persoanele fizice şi juridice care deţin cu orice titlu bunuri culturale mobile clasate beneficiază 
de consultanţă gratuită din partea instituţiilor specializate, în scopul păstrării, conservării şi punerii în 
valoare a acestor bunuri. 
Art. 33 Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale, sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile. 
Art. 43 (1) Persoanele fizice sau juridice de drept privat, proprietare ale bunurilor culturale mobile 
clasate, au obligaţia de a anunţa în scris serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în 
termen de 15 zile de la data transferării unui astfel de bun în proprietatea altei persoane, precum şi de la 
data instituirii unui drept real asupra unui astfel de bun.(2) În cazul pierderii sau al furtului bunurilor 
culturale mobile clasate, proprietarii, titularii altor drepturi reale, titularii dreptului de administrare, 
precum şi deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri au obligaţia de a anunţa, în scris, în termen de 24 de 
ore de la constatare, organul de poliţie din raza teritorială. (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), precum şi 
în cazul distrugerii totale sau parţiale a bunurilor culturale mobile clasate proprietarii, titularii altor 
drepturi reale, titularii dreptului de administrare, precum şi deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri au 
obligaţia de a anunţa în scris serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii în termen de 3 zile de 
la constatare. 
Art. 45 (1) Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietate publică, ce sunt scoase din funcţiune, 
pot fi valorificate de persoanele juridice de drept public deţinătoare, numai prin transmiterea cu titlu 
gratuit Ministerului Culturii, pentru a fi repartizate instituţiilor publice specializate.(2) Destructurarea, 
dezmembrarea sau, după caz, fragmentarea bunurilor prevăzute la alin. (1), în vederea scoaterii lor din 
funcţiune, este interzisă. 

II. L. nr. 422/2001

Art. 16 (2) Calitatea de monument istoric a bunului imobil respectiv se înscrie de către proprietar, fără 
taxă, în Cartea funciară, în termen de 30 de zile de la data publicării ordinului de clasare în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
Art. 17(3) Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric este servitute constituită în folosul imobilului 
şi se înscrie înCartea funciară de către proprietar în termen de 30 de zile de la data comunicării ei. 

3. Organisme de specialitate – organisme științifice și consultative ale Ministerului Culturii și
Identității Naționale (comisii naționale)

3.1 Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor 
I. L. nr. 182/2000

Art. 39 (1) Bunurile culturale mobile clasate în fond, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice 
de drept privat, pot fi exportate definitiv, numai în cadrul unui schimb de bunuri culturale, cu valoare şi 
semnificaţie comparabile, care pot constitui unicate sau rarităţi pentru patrimoniul muzeal din România. 
(2) Schimbul prevăzut la alin. (1) este aprobat prin ordin al ministrului culturii, cu avizul Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
Art. 40 (1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (1), bunurile culturale mobile clasate în fond, 
aflate în domeniul privat al statului, respectiv al judeţelor, municipiilor, oraşelor sau comunelor, pot fi 
exportate definitiv, numai în cadrul unui schimb de bunuri culturale de aceeaşi importanţă şi semnificaţie 
culturală şi numai în cazuri cu totul excepţionale, în care prevalează interesul istoric, ştiinţific ori 
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cultural. 
(2) Schimbul prevăzut la alin. (1) este aprobat prin hotărâre a Guvernului, respectiv a consiliului judeţean
sau local, după caz, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
Art. 53 (1) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor este organismul ştiinţific consultativ şi de 
avizare în domeniu al Ministerului Culturii şi este condusă de un preşedinte numit prin ordin al 
ministrului culturii dintre specialiştii cu autoritate ecunoscută în domeniu, pentru un mandat de 2 ani. (2) 
Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor este alcătuită din 21 de specialişti, numiţi prin ordin al 
ministrului culturii, pe o perioadă de 2 ani, propuşi de: 
a) preşedintele comisiei - 6 membri;
b) instituţiile publice specializate şi colecţionarii de bunuri culturale mobile - 7 membri;
c) cultele, Academia Română şi instituţiile publice de învăţământ superior de profil - 7 membri.
(3) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de
organizare şi funcţionare, elaborat de membrii Comisiei şi aprobat prin ordin al ministrului culturii.
(4) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor se constituie din subcomisii pentru domeniile prevăzute 
la art. 3. Secretarul Comisiei şi secretarii subcomisiilor sunt numiţi din cadrul direcţiei de specialitate a
Ministerului Culturii. Subcomisiile funcţionează conform regulamentului Comisiei Naţionale a Muzeelor
şi Colecţiilor, prevăzut la alin. (3). Preşedinţii subcomisiilor sunt vicepreşedinţi ai Comisiei Naţionale a
Muzeelor şi Colecţiilor. (5) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor poate alege ca membri de
onoare specialişti din ţară sau din străinătate, personalităţi ştiinţifice de recunoaştere internaţională din
domeniul protejării patrimoniului cultural naţional mobil şi al muzeografiei, care sunt propuşi de
preşedinte şi care sunt validaţi cu votul majorităţii simple a Comisiei. (6) Cheltuielile de finanţare a
Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor se efectuează din bugetul Ministerului Culturii. Pentru
activitatea prestată membrii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor primesc o indemnizaţie lunară
stabilită prin ordin al ministrului culturii, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la
lucrările Comisiei. Indemnizaţia lunară se acordă pentru activitatea prestată în lunile în care comisiile se
întrunesc şi nu poate depăşi 10% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat.
Art. 55 Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor are următoarele atribuţii: 
a) evaluează rapoartele de expertiză şi hotărăşte asupra clasării bunurilor culturale mobile, inclusiv a
celor aflate în biblioteci;
b) primeşte contestaţiile făcute de persoane fizice şi juridice cu privire la procedura de clasare a bunurilor
culturale mobile şi face propuneri referitoare la soluţionarea acestora;
c) avizează normele de clasare a bunurilor culturale mobile şi normele privind comerţul cu bunuri
culturale mobile;
d) avizează normele privind executarea mulajelor, facsimilelor şi copiilor, precum şi a tirajelor postume
după plăcile originale de gravură, în cazul bunurilor culturale mobile clasate;
e) avizează normele de conservare şi de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate şi stabileşte
priorităţile de restaurare a acestora;
f) avizează normele de acreditare a experţilor, normele de acreditare a specialiştilor, normele de
acreditare a conservatorilor şi restauratorilor, precum şi normele privind autorizarea laboratoarelor şi a
atelierelor de conservare şi restaurare;
g) avizează funcţionarea laboratoarelor şi a atelierelor care urmează să efectueze operaţiuni de restaurare;
h) avizează exportul temporar al bunurilor culturale mobile clasate;
i) avizează normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;
j) avizează funcţionarea operatorilor economici care comercializează sau organizează licitaţii cu bunuri
culturale mobile;
k) avizează regulamentele de organizare şi funcţionare a muzeelor şi colecţiilor publice;
l) acreditează experţii, specialiştii, conservatorii şi restauratorii;
m) acreditează specialiştii care pot avea acces, în condiţiile legii, la informaţia conţinută în registrele 
operatorilor economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile;
n) orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.

II. L. nr. 422/2001

Art. 13 (1) Procedura de clasare se declanşează de către direcţiile pentru cultură, culte şipatrimoniul 
cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, astfel: 
2. la cererea sau, după caz, la propunerea:
c) Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, a Comisiei Naţionale de Arheologie sau a Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;

III. L. nr. 311/2003

Art. 34 (1) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor este, potrivit legii, organismul ştiinţific 
consultativ şi de avizare în domeniu al Ministerului Culturii. 
(2) În domeniul muzeelor şi al colecţiilor, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor are următoarele 
atribuţii:
a) propune reglementări de specialitate privind domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice, obligatorii
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pentru întreaga reţea de instituţii muzeale şi colecţii publice, indiferent de forma de proprietate, 
administrare şi finanţare; 
b) acordă aviz consultativ pentru aprobarea strategiei naţionale de cercetare-dezvoltare din domeniul 
muzeelor şi al colecţiilor publice; 
c) elaborează criteriile de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi a colecţiilor 
publice; 
d) emite avize prealabile în vederea înfiinţării muzeelor şi a colecţiilor publice; 
e) elaborează normele de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice; 
f) propune Ministerului Culturii clasificarea muzeelor şi a colecţiilor publice; 
g) propune revocarea acreditării muzeelor şi a colecţiilor publice; 
h) avizează acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz, de colecţie publică de importanţă naţională; 
i) avizează priorităţile de dezvoltare a muzeelor şi a colecţiilor publice aflate în subordinea Ministerului 
Culturii; 
j) avizează programele de pregătire a specialiştilor din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice; 
k) propune Ministerului Culturii acordarea unor distincţii şi recompense persoanelor care au adus 
contribuţii deosebite la dezvoltarea, cercetarea, evidenţa, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului muzeal. 

 

3.2 Comisia Națională a Monumentelor Istorice 
I. L. nr. 422/2001 

Art. 13 (1) Procedura de clasare se declanşează de către direcţiile pentru cultură, culte şipatrimoniul 
cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, astfel: 
c) Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, a Comisiei Naţionale de Arheologie sau a Comisiei 
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor; 
d) asociaţiilor şi fundaţiilor legal constituite, cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice; 
e) instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu. 
(2) Dosarul de clasare sau de declasare este întocmit de serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii 
şi Cultelor, de regulă, prin experţi autorizaţi sau specialişti atestaţi înscrişi în registrele Ministerului 
Culturii şi Cultelor şi se înaintează compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii şi Cultelor, 
care îl analizează şi îl prezintă, după caz, Comisiei Naţionale de Arheologie şi/sau Comisiei Naţionale a 
Monumentelor Istorice spre analiză şi propuneri. Secretarul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice 
elaborează proiectul de ordin de clasare sau de declasare, pe care îl înaintează ministrului culturii şi 
cultelor spre aprobare. 
(3) Bunul imobil se clasează prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care va fi publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

 

Art. 13 (1) Procedura de clasare se declanşează de către direcţiile pentru cultură, culte şipatrimoniul 
cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, astfel: 
2. la cererea sau, după caz, la propunerea: 
c) Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, a Comisiei Naţionale de Arheologie sau a Comisiei 
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor; 

 

Capitolul II Organisme de specialitate 
Art.30(1) Comisia Națională a Monumentelor Istorice se reorganizează ca organism științific de 
specialitate în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, fără personalitate juridică, care 
funcționează pe lângă Ministerul Culturii.(2) Comisia Națională a Monumentelor Istorice propune 
strategiile și avizarea metodologiilor, normativelor și măsurilor tehnico-științifice din domeniul protejării 
monumentelor istorice.(3) Comisia Națională a Monumentelor Istorice este formată din 21 de membri, 
personalități, specialiști și experți atestați în domeniul protejării monumentelor istorice, numiți prin ordin 
al ministrului culturii și patrimoniului național pentru un mandat de 2 ani). 

 

Art. 33(1) Comisia Națională a Monumentelor Istorice are următoarele atribuții:a) propune aprobarea 
strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice, elaborată de Institutul Național al 
Monumentelor Istorice;b) formulează prioritățile privind lucrările și măsurile necesare pentru asigurarea 
protejării monumentelor istorice, indiferent de situația lor juridică și de sursa de finanțare;c) propune 
aprobarea, prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, a metodologiilor, normelor, 
normativelor și reglementărilor din domeniul protejării monumentelor istorice, elaborate de Ministerul 
Culturii și Patrimoniului Național sau de instituțiile specializate din subordinea acestuia;d) propune 
clasarea, declasarea, neclasarea sau nedeclasarea și schimbarea grupei de clasare a monumentelor 
istorice;e) propune criteriile de atestare a specialiștilor și experților din domeniul protejării 
monumentelor istorice; f) propune avizarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea 
"Zone construite protejate";g) propune avizarea pentru secțiunile de specialitate din planurile privind 
amenajarea teritoriului care au ca obiect monumentele istorice sau zone construite protejate;h) propune 
avizul privind studiile de fundamentare istorico-științifică pentru delimitarea zonelor de protecție a 
monumentelor istorice clasate în grupa A sau a zonelor construite protejate care cuprind monumente 
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istorice clasate în grupa A, ale secțiunilor de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului și 
planurile urbanistice, precum și pentru proiectele de restaurare a monumentelor istorice clasate în grupa 
A;i) propune avizul pentru planurile urbanistice generale ale unităților administrativ-teritoriale, planurile 
urbanistice zonale, precum și pentru planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente 
istorice clasate în grupa A sau zone construite protejate care cuprind monumente istorice clasate în grupa 
A;.j) propune avizul pentru documentațiile privind intervențiile asupra monumentelor istorice sau 
inscripționarea monumentelor istorice, având la bază texte avizate de organisme sau instituții științifice 
de specialitate;k) propune avizul pentru intervenții asupra imobilelor situate în zonele de protecție a 
monumentelor istorice și în zonele construite protejate, pentru care nu există documentații de urbanism 
avizate conform art. 26 alin. (1) pct. 7; k^1) propune avizul pentru documentațiile privind soluțiile de 
intervenție asupra componentelor artistice ale monumentelor istorice grupa A și B; l) propune 
monumente istorice pentru a fi incluse în Lista patrimoniului cultural și natural mondial, precum și în 
Lista patrimoniului mondial în pericol, elaborate de UNESCO;m) propune avizarea folosirii unor 
materiale, tehnici și tehnologii noi pentru restaurarea monumentelor istorice, în baza documentațiilor de 
specialitate;n) propune programe de pregătire a specialiștilor, precum și planuri-cadru de învățământ, de 
formare și specializare în domeniul protejării monumentelor istorice.(1^1) Ministrul culturii poate emite 
ordinul de declasare a unui monument istoric sau decide neclasarea numai în cazul în care Comisia 
Națională a Monumentelor Istorice a propus declasarea, respectiv neclasarea.(1^2) Avizele necesare 
pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. h)-k^1) se pot emite doar cu includerea propunerii Comisiei 
Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice. (1^3) 
Ministerul Culturii și serviciile sale deconcentrate pot solicita motivat Comisiei Naționale a 
Monumentelor Istorice sau, după caz, comisiilor zonale reexaminarea propunerilor formulate de acestea 
în cazurile prevăzute la alin. (1^1) și (1^2). (2) Atribuțiile Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, 
menționate la alin. (1) lit. d), g), j) și k), pot fi delegate comisiilor zonale ale monumentelor istorice, în 
condițiile stabilite de Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor 
Istorice. 
Art. 34(1) Comisii zonale ale monumentelor istorice funcționează pe lângă serviciile publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii ca organisme științifice de specialitate în domeniul protejării 
patrimoniului cultural imobil, din teritoriu, ale Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, fără 
personalitate juridică (2) Numărul, teritoriul de competență, organizarea și funcționarea comisiilor zonale 
ale monumentelor istorice sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei 
Naționale a Monumentelor Istorice, aprobat prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.(3) 
Comisiile zonale ale monumentelor istorice au câte 11 membri, iar președinții acestora sunt membri ai 
Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice. (4) Componența comisiilor zonale a monumentelor istorice 
se aprobă prin ordin al ministrului culturii, la propunerea compartimentului de specialitate din Ministerul 
Culturii. În cadrul acestora vor fi incluși arhitecții șefi ai județelor, respectiv arhitectul șef al 
municipiului București. Din componența comisiilor zonale vor face parte cel puțin un arhitect, un 
arheolog și un inginer constructor. (5) Comisiile zonale ale monumentelor istorice au următoarele 
atribuții:a) fundamentează și propun elementele specifice strategiei regionale privind protejarea 
monumentelor istorice;b) formulează prioritățile pentru protejarea monumentelor istorice în plan 
regional, în vederea evaluării și asigurării fondurilor necesare;c) analizează și propun Comisiei Naționale 
a Monumentelor Istorice clasarea sau declasarea monumentelor istorice din regiunile lor de competență 
în grupa A sau B, după caz;d) propun avizul privind documentațiile de urbanism și amenajarea 
teritoriului pentru instituirea, delimitarea și reglementarea construirii zonelor de protecție a 
monumentelor istorice clasate în grupa B sau a zonelor construite protejate cu monumente istorice clasate 
în grupa B;e) propun avizarea planurilor urbanistice generale, planurilor urbanistice zonale și de detaliu 
referitoare la monumente istorice, zonele de protecție ale acestora sau zone construite protejate care nu 
cuprind monumente istorice, zonele de protecție ale acestora sau zone construite protejate care nu 
cuprind monumente istorice clasate în grupa A; f) propun avizarea planurilor urbanistice de detaliu și a 
proiectelor de execuție în zonele de protecție a monumentelor istorice din grupa A și în zonele protejate 
cu monumente istorice clasate în grupa A, pentru care există reglementări în vigoare avizate conform art. 
26 alin. (1) pct. 7; g) propun avizul pentru documentațiile tehnice care cuprind lucrări de cercetare, 
investigații, expertize tehnice, proiecte tehnice și detalii de execuție pentru monumentele istorice clasate 
în grupa B, care nu presupun intervenția pe componentele artistice, pentru documentațiile privind zonele 
de protecție a monumentelor istorice și zonele construite protejate; h) propun avizul pentru 
documentațiile pentru lucrări de întreținere și reparații curente la monumentele istorice clasate în grupa 
A, care nu aduc modificări de arhitectură în condițiile în care lucrările se execută cu materiale și tehnici 
de lucru specifice epocii de edificare a monumentului istoric care nu presupun intervenția pe 
componentele artistice. i) îndeplinesc alte atribuții date în competență, potrivit dispozițiilor prevăzute în 
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice.(6) Avizele 
necesare pentru situațiile prevăzute la alin. (5) lit. e)-h) se pot emite doar incluzând propunerea Comisiei 
Naționale a Monumentelor Istorice sau, după caz, a comisiei zonale a monumentelor istorice. (7) 
Serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii poate solicita motivat Comisiei Naționale a Monumentelor 
Istorice sau, după caz, comisiei zonale a monumentelor istorice reexaminarea propunerilor de aviz 
formulate în cazurile prevăzute la alin. (5) lit. e)-h). 
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3.3 Comisia Națională de Arheologie  
I. L. nr. 182/2000 

Art. 47 (1) Cercetările arheologice sistematice, precum şi cele preventive sau de salvare, efectuate de 
persoane juridice, sunt autorizate, coordonate şi controlate de Comisia Naţională de Arheologie şi de 
Ministerul Culturii, potrivit legislaţiei în domeniul protejării patrimoniului arheologic. 

 

II. L. nr. 422/2001 

Art. 13 (1) Procedura de clasare se declanşează de către direcţiile pentru cultură, culte şipatrimoniul 
cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, astfel: 
2. la cererea sau, după caz, la propunerea: 
c) Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, a Comisiei Naţionale de Arheologie sau a Comisiei 
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor; 

 

III. O.G.  nr. 43/2000  

Art. 2 (6) Toate etapele cercetării arheologice se realizează numai pe baza unui proiect aprobat de 
Comisia Națională de Arheologie și se vor finaliza prin rapoarte ce cuprind datele esențiale pentru 
justificarea metodei și tehnicilor folosite, a resurselor utilizate, precum și a concluziilor la care s-a ajuns. 

 

Art. 5(5) În vederea emiterii certificatului prevăzut la art. 5 alin. (5), pentru siturile aflate în zone de 
interes arheologic prioritar, siturile clasate în grupa A din Lista monumentelor istorice și pentru toate 
investițiile, cu excepția locuințelor particulare aflate în alte zone, rapoartele de cercetare se trimit spre 
aprobare Comisiei Naționale de Arheologie.(6) Certificatele de descărcare de sarcina arheologică emise 
în lipsa aprobării Comisiei Naționale de Arheologie sunt nule de drept. 

 

Art. 14(1)Comisia Națională de Arheologie funcționează ca organism științific de specialitate, fără 
personalitate juridica, cu rol consultativ în domeniul patrimoniului arheologic, pe lângă Ministerul 
Culturii și Cultelor.(2)Comisia Națională de Arheologie este formata din specialiști în domeniu, care își 
desfășoară activitatea în institutele de profil arheologic, muzee, precum și în alte instituții.(3)Comisia 
Națională de Arheologie propune aprobarea, prin ordin al ministrului culturii și cultelor, a programelor 
naționale de cercetare, a metodologiilor, a normativelor și a reglementarilor tehnico-științifice din 
domeniul cercetării arheologice.(4)Comisia Națională de Arheologie are 21 de membri și funcționează în 
conformitate cu regulamentul sau de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al ministrului culturii și 
cultelor.(5)Funcționarea Comisiei Naționale de Arheologie este asigurată de Ministerul Culturii și 
Cultelor.(6)Secretarul Comisiei Naționale de Arheologie este numit prin ordin al ministrului culturii și 
cultelor din cadrul compartimentului de specialitate din structura Ministerului Culturii și Cultelor. 

 

Art. 15(1) Componenta nominala a Comisiei Naționale de Arheologie este aprobata prin ordin al 
ministrului culturii și cultelor, dintre specialiștii în domeniu, propuși în conformitate cu prevederile 
prezentului articol.(2) Membrii Comisiei Naționale de Arheologie au un mandat de 2 ani, care poate fi 
reînnoit consecutiv o singură dată, și sunt propuși conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului 
culturii și patrimoniului național, de către:a) Comisia Națională de Arheologie;b) Academia Română, 
prin institutele sale de specialitate;c) facultățile și institutele de cercetare de specialitate din domeniul 
învățământului;d) Ministerul Culturii și Patrimoniului Național;e) muzeele și asociațiile profesionale în 
domeniu, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național. 

 

Art.16Comisia Națională de Arheologie are următoarele atribuții:a)elaborează strategia națională în 
domeniul cercetării arheologice;b)propune avizarea planului anual al cercetărilor arheologice sistematice 
din România;c)propune avizarea proiectelor de cercetare arheologică;d)propune avizarea normelor și 
metodologiilor din domeniul cercetării arheologice;e)elaborează metodologia de atestare a instituțiilor 
care au dreptul de a efectua cercetări arheologice, în vederea evitării oricărui conflict de 
interese;f)elaborează și actualizează Regulamentul săpăturilor arheologice;g)analizează solicitările cu 
privire la eliberarea autorizațiilor de săpături arheologice sistematice, indiferent de sursa lor de 
finanțare;h)elaborează metodologia de clasare a siturilor arheologice în Lista monumentelor istorice, care 
se aproba prin ordin al ministrului culturii și cultelor;i)propune clasarea siturilor arheologice;j)stabilește 
criteriile și avizează atestarea specialiștilor și experților din domeniul cercetării arheologice, înscriși în 
Registrul arheologilor;k)propune avizarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, care 
cuprind situri arheologice clasate în categoria A a Listei monumentelor istorice sau zone cu patrimoniu 
arheologic reperat;l)propune avizarea studiilor de fundamentare pentru definirea, instituirea și delimitarea 
zonelor protejate care cuprind patrimoniul arheologic;m)formulează prioritățile cercetării arheologice în 
vederea alocării sumelor necesare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor, 
conform criteriilor stabilite prin ordin al ministrului culturii și cultelor;n)propune Ministerului Culturii și 
Cultelor sau autorităților administrației publice locale achiziționarea de terenuri cu bunuri de patrimoniu 
arheologic;o)analizează contestațiile din domeniul sau de competența;p)propune avizarea programelor de 
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pregătire a specialiștilor și a planurilor de specializare în domeniul cercetării arheologice;r)reprezintă 
România în cadrul organismelor internaționale de specialitate similare;s)propune avizarea proiectelor 
cercetărilor arheologice efectuate de misiunile arheologice române pe teritoriul altor state, precum și 
protocoalele de colaborare cu parteneri străini privind cercetări arheologice din România;s)propune 
actualizarea Listei cuprinzând siturile arheologice de interes prioritar;t)îndeplinește și alte atribuții din 
domeniu, în condițiile legii. 

 

3.4 Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial 
I. L. nr. 26/2008 

Art. 13Comisia națională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, structură fără 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, are atribuții decoordonare a 
activităților de protejare si promovare a patrimoniului cultural imaterial,desfășurate în baza politicilor 
culturale ale Ministerului Culturii și Cultelor. 
Art. 14 Comisia națională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial elaboreazăProgramul 
național de salvgardare, protejare și punere în valoare a patrimoniuluicultural imaterial. 
Art. 15 Comisia națională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial conferă titlul detezaure 
umane vii pentru domenii ale patrimoniului cultural imaterial și alcătuieștelistele patrimoniului cultural 
imaterial prevăzute la art. 12 alin (2) . 

 

 

4. Organizații de drept privat – culte religioase, asociații și fundații 

4.1 Cultele religioase 
I. L. nr. 182/2000 

Art. 2 (5) Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil este realizată prin intermediul autorităţilor 
administraţiei publice, al unor instituţii specializate, cum sunt muzeele, colecţiile publice, casele 
memoriale, arhivele şi bibliotecile, al cultelor religioase şi instituţiilor ecleziastice, precum şi al 
organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniu. 

 

Art. 13  (3) Bunurile culturale aflate în colecţiile administrate de instituţiile specializate, de culte şi de 
instituţiile ecleziastice sunt inventariate potrivit prevederilor prezentei legi. 

 

Art. 16 (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare şi deţinătorii cu orice 
titlu ai bunurilor culturale mobile pentru care s-a declanşat procedura de clasare au obligaţia de a permite 
examinarea bunurilor respective de către experţi sau specialişti acreditaţi. (2) Bunurile culturale mobile 
pot fi preluate pentru analize de laborator numai în cazuri deosebite şi pentru perioade determinate, 
prevăzute în normele de clasare a bunurilor culturale mobile, doar cu acordul proprietarilor sau al 
titularilor altor drepturi reale, după caz; preluarea acestora se face pe baza unui act de predare-primire 
încheiat cu persoanele fizice sau juridice, după caz, menţionate la alin. (1), în forma prevăzută de 
normele emise de Ministerul Culturii. 

 

Art. 23 (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare, precum şi deţinătorii 
cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile clasate au următoarele obligaţii: 
a) să asigure cele mai bune condiţii de păstrare, conservare şi, după caz, de depozitare a bunurilor, 
prevenind orice 
degradare, deteriorare sau distrugere a acestora; 
b) să nu deterioreze şi să nu distrugă aceste bunuri, iar în cazul celor din metal nici să nu le topească; 
c) să asigure securitatea acestor bunuri; 
d) să înştiinţeze în termen de maximum 5 zile serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în 
cazul constatării unui pericol iminent de distrugere sau de degradare gravă a acestor bunuri; 
e) să nu utilizeze şi să nu permită utilizarea acestor bunuri la organizarea de spectacole, parade ale modei, 
ca recuzită cinematografică sau teatrală, precum şi în orice alte scopuri care le-ar periclita integritatea sau 
le-ar expune pierderii, deteriorării ori sustragerii; 
f) să permită accesul specialiştilor din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în 
scopul constatării stării de conservare a acestor bunuri; în cazul deţinătorilor persoane fizice şi al 
persoanelor juridice de drept privat accesul specialiştilor serviciilor publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii va fi posibil numai cu acordul scris al proprietarului privind condiţiile de acces. 
(2) Proprietarii sau titularii dreptului de administrare a bunurilor culturale mobile clasate au în această 
calitate şi următoarele obligaţii: 
a) să asigure restaurarea bunurilor; 
b) să încredinţeze executarea lucrărilor de restaurare exclusiv restauratorilor acreditaţi de Comisia 
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Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor. 
(3) Instituţiile publice specializate şi nespecializate, cultele, precum şi operatorii economici, care deţin cu 
orice titlu bunuri culturale mobile clasate, au obligaţia să finanţeze achiziţionarea şi instalarea de sisteme 
antiefracţie, antiincendiu şi de asigurare a microclimatului pentru protecţia bunurilor culturale mobile. 
Art. 24 Persoanele fizice şi juridice care deţin cu orice titlu bunuri culturale mobile clasate beneficiază 
de consultanţă gratuită din partea instituţiilor specializate, în scopul păstrării, conservării şi punerii în 
valoare a acestor bunuri. 

 

Art. 30 (1) Bunurile culturale mobile clasate în tezaur, indiferent de forma de proprietate, care sunt în 
pericol iminent de distrugere sau degradare gravă, vor fi supuse operaţiunilor de restaurare şi conservare 
prin ordin al ministrului culturii, pe baza unui raport de expertiză aprobat de Comisia Naţională a 
Muzeelor şi Colecţiilor. 
(2) Operaţiunile de restaurare şi conservare astfel dispuse vor fi efectuate pe cheltuiala proprietarului. (3) 
Sumele utilizate de proprietari pentru operaţiunile de restaurare şi conservare dispuse în conformitate cu 
prevederile alin. (1) şi cu cele prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. a) sunt deductibile la calcularea 
impozitului pe venit sau profit, după caz. (4) În cazul în care proprietarul bunului cultural mobil clasat în 
tezaur este o persoană fizică, din a cărei declaraţie pe propria răspundere rezultă că nu are posibilităţi 
financiare pentru acoperirea cheltuielilor de restaurare şi conservare, aceste operaţiuni vor fi finanţate, 
parţial sau integral, de la bugetul de stat ori de la bugetele locale, după caz, potrivit dispoziţiilor prezentei 
legi. În cazul vânzării ulterioare a acestor bunuri culturale mobile, costurile operaţiunilor de restaurare şi 
conservare vor fi restituite de proprietarul-vânzător instituţiei finanţatoare. 

 

Art. 35 (1) Vânzarea publică a bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privată sau intermedierea 
vânzării se efectuează numai prin operatori economici autorizaţi, cu respectarea prevederilor prezentei 
legi. 

 

Art. 34 (1) Pentru organizarea unor expoziţii sau realizarea unor proiecte culturale instituţiile publice pot 
împrumuta, după caz, unor instituţii publice sau persoane juridice de drept privat din ţară, în condiţiile 
dreptului comun, bunuri culturale mobile clasate pe care le deţin în administrare, cu avizul Comisiei 
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi cu aprobarea Ministerului Culturii. (2) Persoanele fizice şi juridice 
de drept privat pot împrumuta instituţiilor publice sau persoanelor juridice de drept privat, în condiţiile 
dreptului comun şi ale prezentei legi, bunuri culturale mobile clasate. (3) Bunurile culturale mobile 
clasate, aparţinând cultelor religioase, pot fi împrumutate instituţiilor publice specializate, în condiţiile 
dreptului comun şi ale prezentei legi, cu aprobarea şefilor de cult .(4) Organizatorul expoziţiei sau 
iniţiatorul/autorul proiectului cultural răspunde civil, material, disciplinar, contravenţional sau penal, 
după caz, de integritatea bunurilor expuse, luând toate măsurile necesare pentru înlăturarea oricărui risc, 
în condiţii de securitate, de conservare, de asigurare şi de stabilire a cotelor valorice respective. 

 

Art. 36 (1) Bunurile culturale mobile, proprietate a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, clasate 
în tezaur, pot face obiectul unei vânzări publice numai în condiţiile exercitării dreptului de preempţiune 
de către statul român, prin Ministerul Culturii, şi cu respectarea dispoziţiilor art. 35 alin. (7). 

 

Art. 43 (1) Persoanele fizice sau juridice de drept privat, proprietare ale bunurilor culturale mobile 
clasate, au obligaţia de a anunţa în scris serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în 
termen de 15 zile de la data transferării unui astfel de bun în proprietatea altei persoane, precum şi de la 
data instituirii unui drept real asupra unui astfel de bun. 
(2) În cazul pierderii sau al furtului bunurilor culturale mobile clasate, proprietarii, titularii altor drepturi 
reale, titularii dreptului de administrare, precum şi deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri au obligaţia 
de a anunţa, în scris, în termen de 24 de ore de la constatare, organul de poliţie din raza teritorială. (3) În 
cazurile prevăzute la alin. (2), precum şi în cazul distrugerii totale sau parţiale a bunurilor culturale 
mobile clasate proprietarii, titularii altor drepturi reale, titularii dreptului de administrare, precum şi 
deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri au obligaţia de a anunţa în scris serviciul public deconcentrat al 
Ministerului Culturii în termen de 3 zile de la constatare. 

 

Art. 43 (1) Persoanele fizice sau juridice de drept privat, proprietare ale bunurilor culturale mobile 
clasate, au obligaţia de a anunţa în scris serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în 
termen de 15 zile de la data transferării unui astfel de bun în proprietatea altei persoane, precum şi de la 
data instituirii unui drept real asupra unui astfel de bun.(2) În cazul pierderii sau al furtului bunurilor 
culturale mobile clasate, proprietarii, titularii altor drepturi reale, titularii dreptului de administrare, 
precum şi deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri au obligaţia de a anunţa, în scris, în termen de 24 de 
ore de la constatare, organul de poliţie din raza teritorială. (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), precum şi 
în cazul distrugerii totale sau parţiale a bunurilor culturale mobile clasate proprietarii, titularii altor 
drepturi reale, titularii dreptului de administrare, precum şi deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri au 
obligaţia de a anunţa în scris serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii în termen de 3 zile de 
la constatare. 

 

Art. 44 (3) Donaţiile sau legatele privind bunuri culturale mobile clasate, efectuate în favoarea statului 
sau a unităţilor administrativ teritoriale sau cultelor religioase, sunt scutite de orice taxe. 

 

Art. 48 (1) Cercetările arheologice efectuate pe terenurile proprietate privată aparţinând persoanelor 
fizice, persoanelor juridice de drept privat sau cultelor religioase se fac numai cu acordul proprietarului 
şi, după caz, al şefului cultului. 
(2) În cazul în care proprietarul terenului nu îşi dă acordul pentru efectuarea cercetărilor arheologice, 
acestea vor putea fi autorizate de instanţa judecătorească competentă, la cererea autorităţii publice sau a 
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instituţiei publice, după caz, în subordinea căreia se află iniţiatorul cercetărilor arheologice. 
Art. 92 (2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi*) cultele religioase, precum şi 
instituţiile publice nespecializate sunt obligate să depună la serviciile publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii în a căror rază teritorială îşi au sediul inventarul de bunuri culturale mobile deţinute, 
în vederea efectuării operaţiunilor de clasare. 

 

II. Legea nr. 422/2001 

Art. 16 (2) Calitatea de monument istoric a bunului imobil respectiv se înscrie de către proprietar, fără 
taxă, în Cartea funciară, în termen de 30 de zile de la data publicării ordinului de clasare în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

 

Art. 17(3) Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric este servitute constituită în folosul imobilului 
şi se înscrie înCartea funciară de către proprietar în termen de 30 de zile de la data comunicării ei. 

 

Art. 21(7) La solicitarea serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, proprietarii 
imobilelor propuse pentru clasare din oficiu sau de urgenţă vor transmite acestora documentele necesare 
completării dosarului de clasare. 

 

Art.  36(1) În scopul protejării monumentelor istorice proprietarii și titularii dreptului de administrare sau 
ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligați:a) să întrețină, să folosească și să 
exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor prezentei legi și a Obligației privind folosința 
monumentului istoric, conform art. 17;b) să asigure paza, integritatea și protecția monumentelor istorice, 
să ia măsuri pentru prevenirea și stingerea incendiilor, să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, 
consolidare, restaurare, reparații curente și de întreținere a acestora în condițiile legii;c) să înștiințeze de 
urgență, în scris, direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județeană, respectiv a 
municipiului București, precum și primarul orașului ori al comunei respective despre orice modificări sau 
degradări în starea fizică a monumentelor istorice deținute și aflate în teritoriul unității administrativ-
teritoriale;d) să înștiințeze de urgență, în scris, direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural 
național județeană, respectiv a municipiului București, precum și primarul orașului sau al comunei 
respective despre descoperirea întâmplătoare a oricăror construcții, elemente de construcții, a unor piese 
de inventar fix ori mobil sau a unui vestigiu arheologic necunoscut anterior, asigurând păstrarea 
descoperirilor în condițiile legii, până la sosirea delegatului instituției de specialitate, dar nu pentru mai 
mult de 15 zile;e) să asigure, în condițiile legii, accesul specialiștilor desemnați de Ministerul Culturii și 
Patrimoniului Național sau de direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, în vederea 
constatării stării de conservare sau pentru efectuarea de cercetări, inclusiv arheologice, de expertizare a 
monumentelor istorice și pentru operațiunile de evidență;f) în cazul în care solicită descărcarea 
imobilului de sarcină arheologică, să finanțeze săpătura, cercetarea arheologică, elaborarea documentației 
aferente, conservarea și protejarea eventualelor vestigii descoperite cu ocazia efectuării cercetării 
arheologice;g) să obțină avizele prevăzute de lege pentru toate intervențiile prevăzute la art. 23;h) să 
asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, precum și a oricăror alte lucrări, 
conform prevederilor legale, numai de către persoane fizice sau juridice atestate în acest sens și să 
prevadă în contracte condițiile și termenele de execuție cuprinse în avizul de specialitate;i) să respecte 
toate condițiile și termenele de execuție cuprinse în avizul de specialitate atunci când execută ei înșiși 
lucrări de întreținere curentă sau orice alte intervenții, conform prevederilor prezentei legi;j) să permită, 
pe baza prevederilor contractuale, executarea intervențiilor asupra monumentelor istorice deținute, în 
cazul în care acestea sunt inițiate și finanțate de persoane juridice abilitate în condițiile prezentei legi;k) 
să permită montarea și să întrețină însemnul distinctiv care marchează calitatea de monument istoric a 
imobilului;l) să obțină avizul direcției pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, 
respectiv a municipiului București, și să asigure pe propria răspundere condiții corespunzătoare de 
vizitare, fotografiere, filmare, reproducere și de publicitate în cazul în care, la solicitarea lor, proprietarii 
introduc monumentele istorice în circuit public;m) să comunice direcției pentru cultură, culte și 
patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, orice schimbare a titularului 
dreptului de proprietate, de administrare sau a altor drepturi reale, după caz, asupra monumentelor 
istorice.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. h), lucrările de construcție ce fac obiectul 
autorizării, la monumentele istorice de categorie B, cu excepția lucrărilor la componentele artistice, pot fi 
efectuate și de persoane fizice sau juridice neatestate, cu condiția respectării avizelor de specialitate.(3) 
În cazul în care, în îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), proprietarii monumentelor istorice 
constată producerea unor pagube, aceștia au dreptul la o justă despăgubire, achitată în termen de 60 de 
zile de la constatare de către instituțiile care au realizat cercetarea sau expertizarea.(4) Cu privire la 
înstrăinarea, închirierea sau concesionarea imobilelor monumente istorice proprietarii acestora au 
următoarele obligații:a) să înștiințeze în scris direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național 
județeană, respectiv a municipiului București, despre intenția de a înstrăina monumentul istoric, în 
vederea exercitării dreptului de preemțiune al statului sau, după caz, al unității administrativ-teritoriale, 
în condițiile prezentei legi;b) să notifice viitorului proprietar, chiriaș sau concesionar regimul juridic al 
monumentului istoric pe care îl deține, precum și Obligația privind folosința monumentului istoric;c) să 
înștiințeze în scris direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județeană, respectiv a 
municipiului București, despre schimbarea proprietarului sau a administratorului în termen de 15 zile de 
la data încheierii contractelor, potrivit legii, și să transmită acesteia o copie de pe acte. 

 



102 
 

III. O.G. nr. 43/2000  

Art. 2(8) Etapele cercetării arheologice pot fi inițiate sau desfășurate ca urmare a cererii unei persoane 
fizice ori juridice de drept public sau privat.(9) Cercetarea arheologică prealabila este obligatorie în toate 
cazurile de emitere a acordurilor de mediu pentru zone cu patrimoniu arheologic, constituind unica 
modalitate de identificare, descriere și evaluare a efectelor directe și indirecte ale proiectelor 
investiționale asupra patrimoniului arheologic.(10) Emiterea acordului de mediu se face numai după 
emiterea avizului Ministerului Culturii și Cultelor, pentru aplicarea principiului conservării integrate.(11) 
Costurile cercetărilor arheologice necesare acordului de mediu sunt în sarcina titularului de investiție. 

 

Art. 5(1) Prin protejarea bunurilor de patrimoniu arheologic și a terenurilor din zonele definite la art. 2 
alin. (1) lit. j) și k) se înțelege adoptarea masurilor științifice, administrative și tehnice care urmăresc 
păstrarea vestigiilor descoperite întâmplător sau ca urmare a cercetării arheologice până la clasarea 
bunurilor respective ori până la finalizarea cercetării arheologice, prin instituirea de obligații în sarcina 
proprietarilor, administratorilor sau titularilor de alte drepturi reale asupra terenurilor care conțin ori au 
conținut bunurile de patrimoniu arheologic respective, precum și prin reglementarea sau interzicerea 
oricăror activități umane, inclusiv a celor autorizate anterior.(15) Autorizarea lucrărilor de construire sau 
de desființare din zonele cu patrimoniu arheologic se aproba numai pe baza și în conformitate cu avizul 
Ministerului Culturii și Cultelor.(16) În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător, în 
condițiile prevederilor alin. (8), până la descărcarea de sarcina arheologică, autorizarea de construire se 
suspenda sau, după caz, primarul unității administrativ-teritoriale dispune întreruperea oricărei alte 
activități, în conformitate cu avizul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, 
și se instituie regimul de supraveghere sau săpătură arheologică. 

 

Art. 7În cazul lucrărilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e), persoanele fizice sau juridice, de drept public 
ori privat, precum și ordonatorii principali de credite ai autorităților și instituțiilor publice au obligația sa 
finanțeze:a) stabilirea, prin studiul de fezabilitate al investiției și prin proiectul tehnic, a masurilor ce 
urmează să fie detaliate și a necesarului de fonduri pentru cercetarea preventiva sau supravegherea 
arheologică, după caz, și protejarea patrimoniului arheologic sau, după caz, descărcarea de sarcina 
arheologică a zonei afectate de lucrări și aplicarea acestor măsuri;b) activitatea de supraveghere 
arheologică, pe întreaga durata a lucrărilor, având drept scop protejarea patrimoniului arheologic și a 
descoperirilor arheologice întâmplătoare;c) orice modificări ale proiectului, necesare pentru protejarea 
descoperirilor arheologice. 

 

Art. 9(1) Proprietarii și titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra terenurilor în 
care se afla situri arheologice și celor pe care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat au 
obligația de a permite accesul personalului autorizat, în condițiile prezentei ordonanțe, în vederea 
cercetării și protejării patrimoniului arheologic, precum și asigurării masurilor de protecție și paza a 
bunurilor de patrimoniu.(2) Proprietarii sau arendașii de terenuri, persoane fizice sau juridice de drept 
privat, sunt îndreptățiți la plata unor despăgubiri pentru veniturile agricole nerealizate pe terenurile care 
fac obiectul săpăturilor arheologice pentru perioada în care se desfășoară acestea, în cuantumurile și în 
condițiile stabilite prin metodologia aprobata prin hotărâre a Guvernului. 

 

Art. 23 (1) Proprietarii și titularii dreptului de administrare și ai altor drepturi reale asupra imobilelor din 
siturile arheologice din zonele de interes arheologic prioritar au obligația de a permite accesul 
personalului autorizat de Ministerul Culturii și Cultelor în vederea cercetării arheologice și protejării 
patrimoniului arheologic și de a asigura masurile de protecție și paza a bunurilor de patrimoniu 
arheologic, conform legii.(2) Ca urmare a protecției speciale a siturilor arheologice înscrise în 
Repertoriul arheologic național, în condițiile prevăzute la art. 22, proprietarii sau arendașii, persoane 
fizice ori juridice de drept privat, sunt îndreptățiți la plata unor despăgubiri pentru veniturile agricole 
nerealizate pe terenurile care fac obiectul săpăturilor arheologice pentru perioada în care se desfășoară 
acestea, în cuantumurile și în condițiile stabilite prin metodologia aprobata prin hotărâre a Guvernului.(3) 
Despăgubirea pentru venitul agricol nerealizat se plătește persoanei îndreptățite de către finanțatorul 
săpăturii arheologice, în termen de 60 de zile de la data începerii cercetării arheologice. 

 

IV. L. nr. 311/2003 

Art. 11. (1) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice au, potrivit 
Codului civil şi prezentei legi, următoarele obligaţii: 
a) să asigure integritatea, securitatea, conservarea şi restaurarea bunurilor clasate în patrimoniul cultural 
naţional mobil care fac obiectul patrimoniului muzeal; 
b) să realizeze documentarea, evidenţa şi, după caz, clasarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului 
muzeal; 
c) să pună în valoare patrimoniul muzeal; 
d) să asigure şi să garanteze accesul publicului şi al specialiştilor la bunurile care constituie patrimoniul 
muzeal; 
e) să asigure cercetarea sau, după caz, punerea la dispoziţie, pentru cercetare, a bunurilor din patrimoniul 
muzeal; 
f) să prevină folosirea patrimoniului muzeal în alte scopuri decât cele prevăzute de reglementările legale 
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în vigoare; 
g) să obţină autorizarea funcţionării, acreditarea şi, după caz, reacreditarea muzeului sau a colecţiei 
publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
h) să asigure prevenirea, localizarea şi stingerea incendiilor; 
i) să asigure paza muzeului sau a colecţiilor publice şi dotarea acestora cu sisteme de protecţie eficiente; 
j) să ia măsuri pentru prevenirea şi diminuarea pagubelor care pot fi aduse patrimoniului muzeal, în caz 
de calamitate naturală sau conflict armat. 
(2) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţă 
naţională sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare parţială sau integrală, în funcţie de obligaţiile ce 
le revin potrivit prevederilor Codului civil, pentru bunurile mobile şi imobile care fac obiectul 
patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale în vigoare. 
(3) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţă 
regională, judeţeană şi locală sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare parţială sau integrală pentru 
bunurile clasate în patrimoniul cultural naţional, categoria Tezaur, respectiv pentru monumentele istorice 
din categoriile A şi B, care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale în vigoare. 
(4) Încheierea contractelor de asigurare prevăzute la alin. (2)şi (3)se face treptat, acordându-se prioritate 
bunurilor clasate în categoria Tezaur, respectiv monumentelor istorice din categoriile A şi B, precum şi 
monumentelor etnografice transferate în muzeele în aer liber. 
(5) Autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, au obligaţia să prevadă în bugetele 
proprii fondurile necesare pentru asigurarea bunurilor clasate în categoria Tezaur, precum şi a imobilelor 
clasate în categoriile A şi B, potrivit legii. 
(6) Sumele alocate de persoanele fizice şi juridice de drept privat, pentru asigurarea bunurilor mobile 
clasate în categoria Tezaur, sunt deductibile din impozitul pe profit sau, după caz, din impozitul pe venit. 
Art. 12 Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice de specialitate 
subordonate acestora, precum şi proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor 
publice pot coopera, după caz, cu organizaţii neguvernamentale, în vederea dezvoltării, protejării, 
conservării, restaurării, cercetării şi punerii în valoare a patrimoniului muzeal, în interes ştiinţific sau 
cultural-turistic. 

 

Art. 13(3) Muzeele şi colecţiile publice aflate în proprietate privată se înfiinţează, se organizează şi 
funcţionează în subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice. 

 

 

 

4.2 Organizații non-guvernamentale – asociații și fundații 
I. L. nr. 182/2000 

Art. 2 (5) Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil este realizată prin intermediul autorităţilor 
administraţiei publice, al unor instituţii specializate, cum sunt muzeele, colecţiile publice, casele 
memoriale, arhivele şi bibliotecile, al cultelor religioase şi instituţiilor ecleziastice, precum şi al 
organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniu. 

 

Art. 16 (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare şi deţinătorii cu 
orice titlu ai bunurilor culturale mobile pentru care s-a declanşat procedura de clasare au obligaţia de a 
permite examinarea bunurilor respective de către experţi sau specialişti acreditaţi. (2) Bunurile 
culturale mobile pot fi preluate pentru analize de laborator numai în cazuri deosebite şi pentru 
perioade determinate, prevăzute în normele de clasare a bunurilor culturale mobile, doar cu acordul 
proprietarilor sau al titularilor altor drepturi reale, după caz; preluarea acestora se face pe baza unui act 
de predare-primire încheiat cu persoanele fizice sau juridice, după caz, menţionate la alin. (1), în 
forma prevăzută de normele emise de Ministerul Culturii. 

 

Art. 30 (1) Bunurile culturale mobile clasate în tezaur, indiferent de forma de proprietate, care sunt în 
pericol iminent de distrugere sau degradare gravă, vor fi supuse operaţiunilor de restaurare şi 
conservare prin ordin al ministrului culturii, pe baza unui raport de expertiză aprobat de Comisia 
Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor. (2) Operaţiunile de restaurare şi conservare astfel dispuse vor fi 
efectuate pe cheltuiala proprietarului. (3) Sumele utilizate de proprietari pentru operaţiunile de 
restaurare şi conservare dispuse în conformitate cu prevederile alin. (1) şi cu cele prevăzute la art. 23 
alin. (2) lit. a) sunt deductibile la calcularea impozitului pe venit sau profit, după caz. (4) În cazul în 
care proprietarul bunului cultural mobil clasat în tezaur este o persoană fizică, din a cărei declaraţie pe 
propria răspundere rezultă că nu are posibilităţi financiare pentru acoperirea cheltuielilor de restaurare 
şi conservare, aceste operaţiuni vor fi finanţate, parţial sau integral, de la bugetul de stat ori de la 
bugetele locale, după caz, potrivit dispoziţiilor prezentei legi. În cazul vânzării ulterioare a acestor 
bunuri culturale mobile, costurile operaţiunilor de restaurare şi conservare vor fi restituite de 
proprietarul-vânzător instituţiei finanţatoare. 

 

Art. 35 (1) Vânzarea publică a bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privată sau  
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intermedierea vânzării se efectuează numai prin operatori economici autorizaţi, cu respectarea 
prevederilor prezentei legi. 
Art. 34 (1) Pentru organizarea unor expoziţii sau realizarea unor proiecte culturale instituţiile publice 
pot împrumuta, după caz, unor instituţii publice sau persoane juridice de drept privat din ţară, în 
condiţiile dreptului comun, bunuri culturale mobile clasate pe care le deţin în administrare, cu avizul 
Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi cu aprobarea Ministerului Culturii. (2) Persoanele 
fizice şi juridice de drept privat pot împrumuta instituţiilor publice sau persoanelor juridice de drept 
privat, în condiţiile dreptului comun şi ale prezentei legi, bunuri culturale mobile clasate. (3) Bunurile 
culturale mobile clasate, aparţinând cultelor religioase, pot fi împrumutate instituţiilor publice 
specializate, în condiţiile dreptului comun şi ale prezentei legi, cu aprobarea şefilor de cult .(4) 
Organizatorul expoziţiei sau iniţiatorul/autorul proiectului cultural răspunde civil, material, disciplinar, 
contravenţional sau penal, după caz, de integritatea bunurilor expuse, luând toate măsurile necesare 
pentru înlăturarea oricărui risc, în condiţii de securitate, de conservare, de asigurare şi de stabilire a 
cotelor valorice respective. 

 

Art. 36 (1) Bunurile culturale mobile, proprietate a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, 
clasate în tezaur, pot face obiectul unei vânzări publice numai în condiţiile exercitării dreptului de 
preempţiune de către statul român, prin Ministerul Culturii, şi cu respectarea dispoziţiilor art. 35 alin. 
(7). 

 

Art. 43 (1) Persoanele fizice sau juridice de drept privat, proprietare ale bunurilor culturale mobile 
clasate, au obligaţia de a anunţa în scris serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în 
termen de 15 zile de la data transferării unui astfel de bun în proprietatea altei persoane, precum şi de 
la data instituirii unui drept real asupra unui astfel de bun. 
(2) În cazul pierderii sau al furtului bunurilor culturale mobile clasate, proprietarii, titularii altor 
drepturi reale, titularii dreptului de administrare, precum şi deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri 
au obligaţia de a anunţa, în scris, în termen de 24 de ore de la constatare, organul de poliţie din raza 
teritorială. 
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), precum şi în cazul distrugerii totale sau parţiale a bunurilor 
culturale mobile clasate proprietarii, titularii altor drepturi reale, titularii dreptului de administrare, 
precum şi deţinătorii cu orice titlu ai acestor bunuri au obligaţia de a anunţa în scris serviciul public 
deconcentrat al Ministerului Culturii în termen de 3 zile de la constatare. 

 

Art. 48 (1) Cercetările arheologice efectuate pe terenurile proprietate privată aparţinând persoanelor 
fizice, persoanelor juridice de drept privat sau cultelor religioase se fac numai cu acordul 
proprietarului şi, după caz, al şefului cultului. 
(2) În cazul în care proprietarul terenului nu îşi dă acordul pentru efectuarea cercetărilor arheologice, 
acestea vor putea fi autorizate de instanţa judecătorească competentă, la cererea autorităţii publice sau 
a instituţiei publice, după caz, în subordinea căreia se află iniţiatorul cercetărilor arheologice. 

 

Art. 7 (4) Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi instituţiile dinsubordinea 
acestora, precum şi autorităţile administraţiei publice locale cooperează cuproprietarii monumentelor 
istorice, persoane fizice sau juridice, cu deţinătorii şiadministratorii acestora, precum şi cu instituţiile 
publice şi organizaţiileneguvernamentaledin domeniul protejării monumentelor istorice şi îi sprijină 
încondiţiile legii. 

 

II. L. nr. 422/2001 

Art. 13 (1)Procedura de clasare se declanşează de către direcţiile pentru cultură, culte şipatrimoniul 
cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, astfel: 
arheologice sistematice; 
2. la cererea sau, după caz, la propunerea: 
d) asociaţiilor şi fundaţiilor legal constituite, cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice; 

 

Art. 16 (2) Calitatea de monument istoric a bunului imobil respectiv se înscrie de către proprietar, fără 
taxă, în Cartea funciară, în termen de 30 de zile de la data publicării ordinului de clasare în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

 

Art. 17(3)Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric este servitute constituită în folosul 
imobilului şi se înscrie înCartea funciară de către proprietar în termen de 30 de zile de la data 
comunicării ei. 

 

Art. 21(7)La solicitarea serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, proprietarii 
imobilelor propuse pentru clasare din oficiu sau de urgenţă vor transmite acestora documentele necesare 
completării dosarului de clasare. 

 

Art. 30 (5) Membrii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sunt numiți de ministrul culturii și 
patrimoniului național la propunerea: d) organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul 
protejării monumentelor istorice - un membru; 

 

Art.  36(1) În scopul protejării monumentelor istorice proprietarii și titularii dreptului de administrare 
sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligați:a) să întrețină, să folosească și să 
exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor prezentei legi și a Obligației privind folosința 
monumentului istoric, conform art. 17;b) să asigure paza, integritatea și protecția monumentelor istorice, 
să ia măsuri pentru prevenirea și stingerea incendiilor, să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, 
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consolidare, restaurare, reparații curente și de întreținere a acestora în condițiile legii;c) să înștiințeze de 
urgență, în scris, direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județeană, respectiv a 
municipiului București, precum și primarul orașului ori al comunei respective despre orice modificări 
sau degradări în starea fizică a monumentelor istorice deținute și aflate în teritoriul unității 
administrativ-teritoriale;d) să înștiințeze de urgență, în scris, direcția pentru cultură, culte și patrimoniul 
cultural național județeană, respectiv a municipiului București, precum și primarul orașului sau al 
comunei respective despre descoperirea întâmplătoare a oricăror construcții, elemente de construcții, a 
unor piese de inventar fix ori mobil sau a unui vestigiu arheologic necunoscut anterior, asigurând 
păstrarea descoperirilor în condițiile legii, până la sosirea delegatului instituției de specialitate, dar nu 
pentru mai mult de 15 zile;e) să asigure, în condițiile legii, accesul specialiștilor desemnați de Ministerul 
Culturii și Patrimoniului Național sau de direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, 
în vederea constatării stării de conservare sau pentru efectuarea de cercetări, inclusiv arheologice, de 
expertizare a monumentelor istorice și pentru operațiunile de evidență;f) în cazul în care solicită 
descărcarea imobilului de sarcină arheologică, să finanțeze săpătura, cercetarea arheologică, elaborarea 
documentației aferente, conservarea și protejarea eventualelor vestigii descoperite cu ocazia efectuării 
cercetării arheologice;g) să obțină avizele prevăzute de lege pentru toate intervențiile prevăzute la art. 
23;h) să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, precum și a oricăror alte 
lucrări, conform prevederilor legale, numai de către persoane fizice sau juridice atestate în acest sens și 
să prevadă în contracte condițiile și termenele de execuție cuprinse în avizul de specialitate;i) să respecte 
toate condițiile și termenele de execuție cuprinse în avizul de specialitate atunci când execută ei înșiși 
lucrări de întreținere curentă sau orice alte intervenții, conform prevederilor prezentei legi;j) să permită, 
pe baza prevederilor contractuale, executarea intervențiilor asupra monumentelor istorice deținute, în 
cazul în care acestea sunt inițiate și finanțate de persoane juridice abilitate în condițiile prezentei legi;k) 
să permită montarea și să întrețină însemnul distinctiv care marchează calitatea de monument istoric a 
imobilului;l) să obțină avizul direcției pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, 
respectiv a municipiului București, și să asigure pe propria răspundere condiții corespunzătoare de 
vizitare, fotografiere, filmare, reproducere și de publicitate în cazul în care, la solicitarea lor, proprietarii 
introduc monumentele istorice în circuit public;m) să comunice direcției pentru cultură, culte și 
patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, orice schimbare a titularului 
dreptului de proprietate, de administrare sau a altor drepturi reale, după caz, asupra monumentelor 
istorice.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. h), lucrările de construcție ce fac obiectul 
autorizării, la monumentele istorice de categorie B, cu excepția lucrărilor la componentele artistice, pot 
fi efectuate și de persoane fizice sau juridice neatestate, cu condiția respectării avizelor de 
specialitate.(3) În cazul în care, în îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), proprietarii 
monumentelor istorice constată producerea unor pagube, aceștia au dreptul la o justă despăgubire, 
achitată în termen de 60 de zile de la constatare de către instituțiile care au realizat cercetarea sau 
expertizarea.(4) Cu privire la înstrăinarea, închirierea sau concesionarea imobilelor monumente istorice 
proprietarii acestora au următoarele obligații:a) să înștiințeze în scris direcția pentru cultură, culte și 
patrimoniul cultural național județeană, respectiv a municipiului București, despre intenția de a înstrăina 
monumentul istoric, în vederea exercitării dreptului de preemțiune al statului sau, după caz, al unității 
administrativ-teritoriale, în condițiile prezentei legi;b) să notifice viitorului proprietar, chiriaș sau 
concesionar regimul juridic al monumentului istoric pe care îl deține, precum și Obligația privind 
folosința monumentului istoric;c) să înștiințeze în scris direcția pentru cultură, culte și patrimoniul 
cultural național județeană, respectiv a municipiului București, despre schimbarea proprietarului sau a 
administratorului în termen de 15 zile de la data încheierii contractelor, potrivit legii, și să transmită 
acesteia o copie de pe acte. 

III. O.G.  nr. 43/2000  

Art. 2(8) Etapele cercetării arheologice pot fi inițiate sau desfășurate ca urmare a cererii unei persoane 
fizice ori juridice de drept public sau privat.(9) Cercetarea arheologică prealabila este obligatorie în 
toate cazurile de emitere a acordurilor de mediu pentru zone cu patrimoniu arheologic, constituind unica 
modalitate de identificare, descriere și evaluare a efectelor directe și indirecte ale proiectelor 
investiționale asupra patrimoniului arheologic.(10) Emiterea acordului de mediu se face numai după 
emiterea avizului Ministerului Culturii și Cultelor, pentru aplicarea principiului conservării 
integrate.(11) Costurile cercetărilor arheologice necesare acordului de mediu sunt în sarcina titularului 
de investiție. 

 

Art. 5(1) Prin protejarea bunurilor de patrimoniu arheologic și a terenurilor din zonele definite la art. 2 
alin. (1) lit. j) și k) se înțelege adoptarea masurilor științifice, administrative și tehnice care urmăresc 
păstrarea vestigiilor descoperite întâmplător sau ca urmare a cercetării arheologice până la clasarea 
bunurilor respective ori până la finalizarea cercetării arheologice, prin instituirea de obligații în sarcina 
proprietarilor, administratorilor sau titularilor de alte drepturi reale asupra terenurilor care conțin ori au 
conținut bunurile de patrimoniu arheologic respective, precum și prin reglementarea sau interzicerea 
oricăror activități umane, inclusiv a celor autorizate anterior.(9) Cercetările arheologice se efectuează 
numai pe baza autorizației emise de Ministerul Culturii și Cultelor și în conformitate cu aceasta, în 
condițiile prezentei ordonanțe.(10) Persoanele fizice și juridice care dețin și/sau comercializează 
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detectoare de metale sunt obligate să obțină în prealabil autorizația inspectoratului de politie al județului 
respectiv, a Direcției Generale de Politie a Municipiului București, în a căror rază teritoriala își au 
domiciliul sau, după caz, sediul, și să se înregistreze la aceste autorități (15) Autorizarea lucrărilor de 
construire sau de desființare din zonele cu patrimoniu arheologic se aproba numai pe baza și în 
conformitate cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor. 
Art. 7În cazul lucrărilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e), persoanele fizice sau juridice, de drept public 
ori privat, precum și ordonatorii principali de credite ai autorităților și instituțiilor publice au obligația sa 
finanțeze:a) stabilirea, prin studiul de fezabilitate al investiției și prin proiectul tehnic, a masurilor ce 
urmează să fie detaliate și a necesarului de fonduri pentru cercetarea preventiva sau supravegherea 
arheologică, după caz, și protejarea patrimoniului arheologic sau, după caz, descărcarea de sarcina 
arheologică a zonei afectate de lucrări și aplicarea acestor măsuri;b) activitatea de supraveghere 
arheologică, pe întreaga durata a lucrărilor, având drept scop protejarea patrimoniului arheologic și a 
descoperirilor arheologice întâmplătoare;c) orice modificări ale proiectului, necesare pentru protejarea 
descoperirilor arheologice. 

 

Art. 23(1)Proprietarii și titularii dreptului de administrare și ai altor drepturi reale asupra imobilelor din 
siturile arheologice din zonele de interes arheologic prioritar au obligația de a permite accesul 
personalului autorizat de Ministerul Culturii și Cultelor în vederea cercetării arheologice și protejării 
patrimoniului arheologic și de a asigura masurile de protecție și paza a bunurilor de patrimoniu 
arheologic, conform legii.(2)Ca urmare a protecției speciale a siturilor arheologice înscrise în 
Repertoriul arheologic național, în condițiile prevăzute la art. 22, proprietarii sau arendașii, persoane 
fizice ori juridice de drept privat, sunt îndreptățiți la plata unor despăgubiri pentru veniturile agricole 
nerealizate pe terenurile care fac obiectul săpăturilor arheologice pentru perioada în care se desfășoară 
acestea, în cuantumurile și în condițiile stabilite prin metodologia aprobata prin hotărâre a 
Guvernului.(3)Despăgubirea pentru venitul agricol nerealizat se plătește persoanei îndreptățite de către 
finanțatorul săpăturii arheologice, în termen de 60 de zile de la data începerii cercetării arheologice. 

 

IV. L. nr. 311/2003 

Art. 11. (1) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice au, 
potrivit Codului civil şi prezentei legi, următoarele obligaţii: 
a) să asigure integritatea, securitatea, conservarea şi restaurarea bunurilor clasate în patrimoniul cultural 
naţional mobil care fac obiectul patrimoniului muzeal; 
b) să realizeze documentarea, evidenţa şi, după caz, clasarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului 
muzeal; 
c) să pună în valoare patrimoniul muzeal; 
d) să asigure şi să garanteze accesul publicului şi al specialiştilor la bunurile care constituie patrimoniul 
muzeal; 
e) să asigure cercetarea sau, după caz, punerea la dispoziţie, pentru cercetare, a bunurilor din 
patrimoniul muzeal; 
f) să prevină folosirea patrimoniului muzeal în alte scopuri decât cele prevăzute de reglementările legale 
în vigoare; 
g) să obţină autorizarea funcţionării, acreditarea şi, după caz, reacreditarea muzeului sau a colecţiei 
publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
h) să asigure prevenirea, localizarea şi stingerea incendiilor; 
i) să asigure paza muzeului sau a colecţiilor publice şi dotarea acestora cu sisteme de protecţie eficiente; 
j) să ia măsuri pentru prevenirea şi diminuarea pagubelor care pot fi aduse patrimoniului muzeal, în caz 
de calamitate naturală sau conflict armat. 
(2) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţă 
naţională sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare parţială sau integrală, în funcţie de obligaţiile ce 
le revin potrivit prevederilor Codului civil, pentru bunurile mobile şi imobile care fac obiectul 
patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale în vigoare. 
(3) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţă 
regională, judeţeană şi locală sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare parţială sau integrală pentru 
bunurile clasate în patrimoniul cultural naţional, categoria Tezaur, respectiv pentru monumentele 
istorice din categoriile A şi B, care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale în 
vigoare. 
(4) Încheierea contractelor de asigurare prevăzute la alin. (2)şi (3)se face treptat, acordându-se prioritate 
bunurilor clasate în categoria Tezaur, respectiv monumentelor istorice din categoriile A şi B, precum şi 
monumentelor etnografice transferate în muzeele în aer liber. 
(5) Autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, au obligaţia să prevadă în bugetele 
proprii fondurile necesare pentru asigurarea bunurilor clasate în categoria Tezaur, precum şi a imobilelor 
clasate în categoriile A şi B, potrivit legii. 
(6) Sumele alocate de persoanele fizice şi juridice de drept privat, pentru asigurarea bunurilor mobile 
clasate în categoria Tezaur, sunt deductibile din impozitul pe profit sau, după caz, din impozitul pe 
venit. 
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Art. 12 Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice de specialitate 
subordonate acestora, precum şi proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi 
colecţiilor publice pot coopera, după caz, cu organizaţii neguvernamentale, în vederea dezvoltării, 
protejării, conservării, restaurării, cercetării şi punerii în valoare a patrimoniului muzeal, în interes 
ştiinţific sau cultural-turistic. 

 

Art. 13(3) Muzeele şi colecţiile publice aflate în proprietate privată se înfiinţează, se organizează şi 
funcţionează în subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice. 

 

 

5. Criterii de performanță pentru funcționarii publici de conducere 

Anexe la Legea nr. 188/1999 
III. Criterii de performanță pentru funcționarii publici de execuție și de conducere 
A. Criterii de performanță pentru funcționarii publici de execuție 

 
Nr. 
crt. 

 
Criteriul de 
performanță 

Definirea criteriului pentru funcționarii 
publici din clasa I 

Definirea criteriului pentru 
funcționarii publici din clasa a II-a 

Definirea criteriului pentru 
funcționarii publici din clasa a III-
a 

 
1. 

 
Capacitatea de 
implementare 

Capacitatea de a pune eficient în practică 
soluțiile proprii și pe cele dispuse pentru 
desfășurarea în mod corespunzător a 
activităților, în scopul realizării 
obiectivelor 

Capacitatea de a pune eficient în 
practică soluțiile proprii și pe cele 
dispuse pentru desfășurarea în mod 
corespunzător a activităților, în 
scopul realizării obiectivelor  

Capacitatea de a pune eficient în 
practică soluțiile proprii și pe cele 
dispuse pentru desfășurarea în 
mod corespunzător a activităților, 
în scopul realizării obiectivelor 

 
2. 

 
Capacitatea de a 
rezolva eficient 
problemele 

Capacitatea de a depăși obstacolele sau 
dificultățile intervenite în activitatea 
curentă, prin identificarea soluțiilor 
adecvate de rezolvare și asumarea 
riscurilor identificate 

Capacitatea de a depăși obstacolele 
sau dificultățile intervenite în 
activitatea curentă, prin 
identificarea soluțiilor adecvate de 
rezolvare și asumarea riscurilor 
identificate  

 
Capacitatea de a depăși 
obstacolele sau dificultățile 
intervenite în activitatea curentă, 
prin identificarea soluțiilor 
adecvate de rezolvare 

 
3. 

 
Capacitatea de 
asumare a 
responsabilităților 

Capacitatea de a desfășura în mod 
curent, la solicitarea superiorilor 
ierarhici, activități care depășesc cadrul 
de responsabilitate definit conform fișei 
postului; capacitatea de a accepta erorile 
sau, după caz, deficiențele propriei 
activități și de a răspunde pentru acestea; 
capacitatea de a învăța din propriile 
greșeli 

 
Capacitatea de a accepta erorile sau, 
după caz, deficiențele propriei 
activități și de a răspunde pentru 
acestea; capacitatea de a învăța din 
propriile greșeli 

Capacitatea de a accepta erorile 
sau, după caz, deficiențele propriei 
activități și de a răspunde pentru 
acestea; capacitatea de a învăța din 
propriile greșeli 

 
4.  

 
Capacitatea de 
autoperfecționare 
și de valorificare 
a experienței 
dobândite 

Capacitatea de creștere permanentă a 
performanțelor profesionale, de 
îmbunătățire a rezultatelor activității 
curente prin punerea în practică a 
cunoștințelor și abilităților dobândite 

Capacitatea de creștere permanentă 
a performanțelor profesionale, de 
îmbunătățire a rezultatelor 
activității curente prin punerea în 
practică a cunoștințelor și 
abilităților dobândite 

Capacitatea de creștere 
permanentă a performanțelor 
profesionale, de îmbunătățire a 
rezultatelor activității curente prin 
punerea în practică a cunoștințelor 
și abilităților dobândite 

 
5. 

 
Capacitatea de 
analiză și sinteză 

Capacitatea de a interpreta un volum 
mare de informații, de a identifica și 
valorifica elementele comune, precum și 
pe cele noi și de a selecta aspectele 
esențiale pentru domeniul analizat 

Capacitatea de a interpreta un 
volum mare de informații, de a 
identifica și valorifica elementele 
comune, precum și pe cele noi și de 
a selecta aspectele esențiale pentru 
domeniul analizat   

 
6. 

 
Creativitate și 
spirit de inițiativă 

 
Atitudine activă în soluționarea 
problemelor și realizarea obiectivelor 
prin identificarea unor moduri alternative 
de rezolvare a acestor probleme; 
inventivitate în găsirea unor căi de 
optimizare a activității; atitudine pozitivă 
față de idei noi 

Atitudine activă în soluționarea 
problemelor și realizarea 
obiectivelor prin identificarea unor 
moduri alternative de rezolvare a 
acestor probleme; inventivitate în 
găsirea unor căi de optimizare a 
activității; atitudine pozitivă față de 
idei noi 

Atitudine activă în soluționarea 
problemelor și realizarea 
obiectivelor prin identificarea unor 
moduri alternative de rezolvare a 
acestor probleme; atitudine 
pozitivă față de idei noi; spirit 
inventiv 

 
7. 

 
Capacitatea de 
planificare și de a 

Capacitatea de a previziona cerințele, 
oportunitățile și posibilele riscuri și 
consecințele acestora; capacitatea de a 

Capacitatea de a previziona 
cerințele, oportunitățile și posibilele 
riscuri și consecințele acestora; 

Capacitatea de a-și organiza 
timpul propriu pentru îndeplinirea 
eficientă a atribuțiilor de serviciu 
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acționa strategic anticipa soluții și de a-și organiza timpul 
propriu sau, după caz, al celorlalți (în 
funcție de nivelul de competență), pentru 
îndeplinirea eficientă a atribuțiilor de 
serviciu 

capacitatea de a anticipa soluții și 
de a-și organiza timpul propriu 
pentru îndeplinirea eficientă a 
atribuțiilor de serviciu 

 
8. 

 
Capacitatea de a 
lucra independent 

Capacitatea de a desfășura activități 
pentru îndeplinirea atribuțiilor de 
serviciu fără a solicita coordonare, cu 
excepția cazurilor în care activitățile 
implică luarea unor decizii care depășesc 
limitele de competență     

 
9. 

 
Capacitatea de a 
lucra în echipă 

Capacitatea de a se integra într-o echipă, 
de a-și aduce contribuția prin participare 
efectivă, de a transmite eficient și de a 
permite dezvoltarea ideilor noi, pentru 
realizarea obiectivelor echipei 

Capacitatea de a se integra într-o 
echipă, de a-și aduce contribuția 
prin participare efectivă, de a 
transmite eficient și de a permite 
dezvoltarea ideilor noi, pentru 
realizarea obiectivelor echipei 

 
Capacitatea de a se integra într-o 
echipă, de a-și aduce contribuția 
prin participare efectivă, de a 
transmite eficient idei, pentru 
realizarea obiectivelor echipei 

 
10. 

 
Competența în 
gestionarea 
resurselor alocate 

Capacitatea de a utiliza eficient resursele 
materiale și financiare alocate fără a 
prejudicia activitatea instituției 

Capacitatea de a utiliza eficient 
resursele materiale și financiare 
alocate fără a prejudicia activitatea 
instituției 

Capacitatea de a utiliza eficient 
resursele materiale și financiare 
alocate fără a prejudicia activitatea 
instituției 

 
 

B. Criterii de performanță pentru funcționarii publici de conducere 

 
Nr. 
crt. 

 
Criterii de 
performanță 

 
Definirea criteriului 

 
1. 

 
Capacitatea de a 
organiza 

Capacitatea de a identifica activitățile care trebuie desfășurate de structura condusă, delimitarea lor în 
atribuții, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrată și echitabilă a atribuțiilor și a 
obiectivelor în funcție de nivelul, categoria, clasa și gradul profesional al personalului din subordine 

 
2. 

 
Capacitatea de a 
conduce 

Abilitatea de a crea o viziune realistă, de a o transpune în practică și de a o susține; abilitatea de a planifica și 
de a administra activitatea unei echipe formate din personalități diferite, cu nivel diferit al capacității de a 
colabora la îndeplinirea unei atribuții; capacitatea de a adapta stilul de conducere la situații diferite, precum și 
de a acționa pentru gestionarea și rezolvarea conflictelor 

 
3. 

 
Capacitatea de 
coordonare 

Armonizarea deciziilor și acțiunilor personalului, precum și a activităților din cadrul unui compartiment, în 
vederea realizării obiectivelor acestuia 

 
4. 

 
Capacitatea de 
control 

Capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor în soluții realiste, depistarea deficiențelor 
și luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora 

 
5. 

 
Capacitatea de a 
obține cele mai bune 
rezultate 

Capacitatea de a motiva și de a încuraja dezvoltarea performanțelor personalului prin: cunoașterea aspirațiilor 
colectivului, asigurarea unei perspective de dezvoltare și a unei atitudini de încredere; aptitudinea de a 
asculta și de a lua în considerare diferite opinii, precum și de a oferi sprijin pentru obținerea unor rezultate 
pozitive pentru colectiv; recunoașterea meritelor și cultivarea performanțelor 

 
6. 

 
Competența 
decizională 

Capacitatea de a lua hotărâri rapid, cu simț de răspundere și conform competenței legale, cu privire la 
desfășurarea activității structurii conduse 

 
7. 

 
Capacitatea de a 
delega 

Capacitatea de a transfera atribuții personalului din subordine care corespunde din punct de vedere legal și al 
competențelor proprii, în scopul realizării la timp și în mod corespunzător a obiectivelor structurii conduse 

 
8. 

 
Abilități în 
gestionarea 
resurselor umane 

Capacitatea de a planifica și de a administra eficient activitatea personalului subordonat, asigurând sprijinul 
și motivarea corespunzătoare 

 
9. 

 
Capacitatea de a 
dezvolta abilitățile 
personalului 

Cunoașterea aptitudinilor personalului din subordine, inclusiv prin capacitatea de a crea, de a implementa și 
de a menține politici de personal eficiente, în scopul motivării acestuia; capacitatea de a identifica nevoile de 
instruire ale personalului din subordine și de a forma propuneri privind tematica și formele concrete de 
realizare a instruirii 
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10. 

 
Abilități de mediere 
și negociere 

Capacitatea de a organiza și de a conduce o întâlnire, precum și de a o orienta către o soluție comun 
acceptată, ținând seama de pozițiile diferite ale părților; capacitatea de a planifica și de a desfășură interviuri 

 
11. 

 
Obiectivitate în 
apreciere 

Corectitudine în luarea deciziilor; imparțialitate în evaluarea personalului din subordine și în modul de 
acordare a recompenselor pentru rezultatele deosebite în activitate 

 
12. Criteriile de performanță pentru funcționarii publici de execuție din clasa I, prevăzute la pct. 1-7 și 10 
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