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ORDIN nr. 2562 din 4 octombrie 2010 

Privind aprobarea  

Procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea 

arheologică 

 
 
 
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (9) şi (13), art. 12 lit. d) şi e) şi ale art. 16 lit. b) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi 
declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 
90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, cu modificările ulterioare, 
ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin. 

Art. 1 

Se aprobă Procedura de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică, cuprinsă 
în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2 

Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi 
instituţiile publice de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 3 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 
 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional, 
Kelemen Hunor 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

ANEXĂ: 
PROCEDURA de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 768 din data de 17 noiembrie 2010 
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Anexa 

 

PROCEDURA  

de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică 

 
 

CAPITOLUL I: Prevederi generale 
 

Art. 1 

(1)Cercetarea arheologică se realizează de către instituţiile organizatoare numai pe baza 
autorizaţiilor emise de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin direcţia de 
specialitate, potrivit legii. 
(2)În sensul prezentei proceduri, prin instituţie organizatoare a cercetării arheologice, 
denumită în continuare instituţie organizatoare, se înţelege instituţia de profil muzeal 
care are calitatea de proprietar, administrator sau titular al altor drepturi reale asupra 
terenului pe care se află situl arheologic ori care este solicitată să efectueze cercetarea 
arheologică pe terenuri aferente unor obiective investiţionale. 

(3)În cazul în care cercetarea arheologică vizează situri arheologice, zone cu patrimoniu 
arheologic reperat sau situri arheologice din zonele de interes arheologic prioritar situate 
pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice ori juridice de drept public sau 
privat, are calitatea de instituţie organizatoare muzeul judeţean al unităţii administrativ-
teritoriale pe care se află situl arheologic. 
(4)În cazul în care instituţia prevăzută la alin. (2) şi (3) nu poate asigura organizarea şi 
finanţarea şantierului arheologic, aceasta transferă obligaţiile cu privire la activitatea de 
cercetare arheologică altei instituţii de profil muzeal, instituţii de cercetare sau unei 
instituţii de învăţământ superior, situaţie în care aceasta dobândeşte calitatea de 
instituţie organizatoare. 

Art. 2 

Cercetarea arheologică se realizează de către personalul de specialitate atestat şi 
înregistrat în Registrul arheologilor, cu respectarea standardelor şi procedurilor 
arheologice. 

Art. 3 

Documentele necesare obţinerii autorizaţiei pentru cercetare arheologică se depun în 
original la direcţia de specialitate din Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. 

Art. 4 

În caz de urgenţă, când există pericolul distrugerii patrimoniului arheologic, solicitantul 
autorizaţiei pentru cercetare arheologică poate transmite în format electronic 
documentele necesare obţinerii autorizaţiei, cu obligaţia de a depune în termen de 5 zile 
documentele în original. 

Art. 5 

(1)Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin direcţia de specialitate, emite 
următoarele tipuri de autorizaţii: autorizaţia pentru cercetare arheologică sistematică, 
autorizaţia pentru cercetare arheologică preventivă, autorizaţia pentru supraveghere 
arheologică, autorizaţia pentru diagnostic arheologic, autorizaţia pentru utilizarea 
detectoarelor de metale. 

(2)Autorizaţiile prevăzute la alin. (1) sunt valabile pe o perioadă de maximum 3 luni, cu 
excepţia autorizaţiei pentru cercetare arheologică sistematică, pentru care valabilitatea 
este de un an. 

Art. 6 

(1)Autorizaţia pentru cercetare arheologică sistematică este eliberată de către direcţia de 
specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în urma consultării 
Comisiei Naţionale de Arheologie, în condiţiile legii şi ale prezentei proceduri. 

(2)Comisia Naţională de Arheologie supune aprobării ministrului culturii şi patrimoniului 
naţional planul anual al cercetărilor arheologice sistematice din România, care cuprinde 
lista şantierelor arheologice sistematice şi a responsabililor ştiinţifici. 
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(3)Autorizaţia pentru cercetare arheologică preventivă, autorizaţia pentru supraveghere 
arheologică, autorizaţia pentru diagnostic arheologic şi autorizaţia pentru utilizarea 
detectoarelor de metale sunt eliberate de către direcţia de specialitate din cadrul 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. 

Art. 7 
Comisia Naţională de Arheologie propune emiterea autorizaţiilor pentru cercetare 
arheologică sistematică, la solicitarea instituţiilor organizatoare, în baza atribuţiilor 
stabilite de actele normative în vigoare, în conformitate cu Metodologia privind atestarea 
personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice şi înscrierea sa în 
Registrul arheologilor, cu Regulamentul săpăturilor arheologice din România, cu Strategia 
naţională în domeniul cercetării arheologice, aprobate prin ordin al ministrului culturii şi 
patrimoniului naţional, precum şi cu prevederile prezentei proceduri. 

Art. 8 

(1)Instituţia organizatoare propune Comisiei Naţionale de Arheologie desemnarea unui 
arheolog în calitatea de responsabil ştiinţific de şantier. 

(2)Comisia Naţională de Arheologie poate refuza nominalizarea unui arheolog în 
calitatea de responsabil ştiinţific de şantier în următoarele situaţii: 
a)încetarea raporturilor de muncă din cadrul instituţiei organizatoare a cercetării 

arheologice; 
b)abandonarea cercetării arheologice pentru o perioadă mai mare de 3 ani; 
c)neexercitarea obligaţiei de a comunica public rezultatele cercetării; 
d)încălcarea Regulamentului săpăturilor arheologice din România; 
e)instituţiile organizatoare de cercetări arheologice solicită nominalizarea aceluiaşi 
responsabil ştiinţific de şantier pentru mai mult de două şantiere arheologice sistematice 
în acelaşi an; 
f)nedepunerea fişei tehnice la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, în termen de 6 luni de la data finalizării cercetării arheologice. 

Art. 9 
(1)Comisia Naţională de Arheologie poate propune Ministerului Culturii şi Patrimoniului 

Naţional suspendarea organizării unui şantier arheologic sistematic sau, după caz, 
schimbarea instituţiei organizatoare a cercetării arheologice sistematice, chiar dacă 
instituţia organizatoare doreşte continuarea cercetărilor, în următoarele situaţii: 

a)cercetarea arheologică sistematică nu corespunde obiectivelor cuprinse în Strategia 
naţională în domeniul cercetării arheologice; 
b)instituţia organizatoare a cercetării arheologice sistematice nu asigură finanţarea sau 
cofinanţarea cercetării; 
c)cercetarea arheologică sistematică pune în pericol integritatea sitului arheologic prin 
lipsa elementelor de protejare a rezultatelor descoperirilor arheologice; 
d)cercetarea arheologică sistematică nu respectă standardele ştiinţifice sau prevederile 
legale în vigoare, după o prealabilă atenţionare. 
(2)Suspendarea organizării unui şantier arheologic sistematic îşi încetează efectele după 
ce direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional 
constată respectarea condiţiilor a căror neîndeplinire a dus la luarea acestei măsuri. 
 

CAPITOLUL II: Documentele necesare obţinerii autorizaţiilor 
 

Art. 10 

(1)Pentru obţinerea autorizaţiei pentru cercetare arheologică sistematică, prevăzută în 
anexa nr. 1, sunt necesare următoarele documente: 
a)formular pentru solicitarea eliberării autorizaţiei pentru cercetare arheologică 
sistematică, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; 
b)protocol de colaborare între instituţii, dacă este cazul; 
c)ridicare topografică a sitului arheologic (efectuată de o firmă/instituţie autorizată) în 
sistem de coordonate STEREO 70, în format.dwg sau.shp; 
d)ortofotoplanul (1:5.000) în format digital şi cuprinzând şi fişierul de georeferenţiere, 
pentru zona în care se desfăşoară şantierul arheologic; 

../../../Users/Mircea/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00135875.HTM##
../../../Users/Mircea/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00135875.HTM##
../../../Users/Mircea/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00135875.HTM##
../../../Users/Mircea/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00135875.HTM##
../../../Users/Mircea/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00135875.HTM##
../../../Users/Mircea/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00135875.HTM##
../../../Users/Mircea/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00135875.HTM##
../../../Users/Mircea/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00135875.HTM##


 4 

e)programul multianual de cercetare arheologică sistematică, care va fi supus spre 
aprobare Comisiei Naţionale de Arheologie în cazul în care este vorba de o cercetare 
arheologică nouă (sau dacă nu au mai fost făcute cercetări arheologice în precedenţii 3 
ani); 

f)proiectul anual de cercetare arheologică sistematică care va fi supus spre aprobare 
Comisiei Naţionale de Arheologie; 
g)declaraţie din partea instituţiei organizatoare cu privire la asumarea obligaţiei de a 
asigura paza permanentă a sitului arheologic, pentru siturile arheologice de interes 
prioritar, sau la organizarea măsurilor de protecţie a celorlalte situri arheologice, după 
caz. 
(2)În formularul prevăzut la lit. a) va fi menţionat colectivul de cercetare, în care foştii 
responsabili ştiinţifici de şantier arheologic sistematic pot fi numiţi consultanţi ştiinţifici ai 

şantierului arheologic, în vederea valorificării, prin prelucrare şi publicare, a materialelor 
arheologice descoperite în cercetările proprii. 
(3)Cercetarea arheologică sistematică se poate realiza doar dacă sunt asigurate de către 
proprietarul sau administratorul terenului pe care se află situl arheologic măsurile de 
pază permanentă sau, după caz, protecţia vestigiilor arheologice care rămân descoperite 
după încheierea cercetării anuale. 

Art. 11 
Pentru obţinerea autorizaţiei pentru cercetare arheologică preventivă, prevăzută în anexa 
nr. 3, sunt necesare următoarele documente: 
a)formular pentru solicitarea eliberării autorizaţiei pentru cercetare arheologică 
preventivă, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 4; 
b)protocol de colaborare între instituţii, dacă este cazul; 
c)planul de situaţie al investiţiei pentru care va fi făcută cercetarea, în format digital -
.dwg sau.shp, ori inventarul de coordonate STEREO 70 - în format digital tabelar, pentru 

perimetrul care urmează să fie afectat de proiectul investiţional ce determină cercetarea; 
d)ortofotoplanul (1:5.000) în format digital şi cuprinzând şi fişierul de georeferenţiere 
pentru zona care va fi afectată de investiţie, în cazul în care suprafaţa afectată de 
proiectul investiţional este mai mare de 1.000 m2; 
e)proiect de cercetare arheologică preventivă, inclusiv în format digital, care va cuprinde, 
în mod obligatoriu, diagnosticul arheologic (raportul de evaluare documentară şi/sau de 
teren). 

Art. 12 

Pentru obţinerea autorizaţiei pentru supraveghere arheologică, prevăzuta în anexa nr. 5, 
sunt necesare următoarele documente: 
a)formular pentru solicitarea eliberării autorizaţiei pentru supraveghere arheologică, 
completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 6; 
b)protocol de colaborare între instituţii, dacă este cazul; 
c)copie a avizului care instituie regimul de supraveghere arheologică emis de Ministerul 

Culturii şi Patrimoniului Naţional sau de serviciile deconcentrate ale acestuia; 
d)planul de situaţie al investiţiei pentru care va fi făcută supravegherea, în format digital 
-.dwg sau.shp, ori inventarul de coordonate STEREO 70 - în format digital tabelar, pentru 
perimetrul care urmează să fie afectat de proiectul investiţional ce determină 
supravegherea; 
e)ortofotoplanul (1:5.000) în format digital şi cuprinzând şi fişierul de georeferenţiere 
pentru zona care va fi afectată de investiţie, în cazul în care suprafaţa afectată de 
proiectul investiţional este mai mare de 1.000 m2. 

Art. 13 

(1)Pentru obţinerea autorizaţiei pentru diagnostic arheologic, prevăzută în anexa nr. 7, 
sunt necesare următoarele documente: 
a)formular pentru solicitarea eliberării autorizaţiei pentru diagnostic arheologic, 
completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 8; 
b)protocol de colaborare între instituţii, dacă este cazul. 

(2)După finalizarea evaluării de teren, responsabilul ştiinţific de şantier are obligaţia să 
depună la serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional din 
judeţul respectiv, precum şi la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi 
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Patrimoniului Naţional, în termen de 30 de zile, un raport de diagnostic arheologic, care 
va conţine obligatoriu, în format.shp sau.dwg, delimitările siturilor ori zonelor cu potenţial 
arheologic inventariate, realizate în sistem de coordonate STEREO 70. 

Art. 14 

Pentru obţinerea autorizaţiei pentru utilizarea detectorului de metale în situri arheologice, 
în zonele de interes arheologic prioritar şi în toate zonele cu patrimoniu arheologic 
reperat, prevăzută în anexa nr. 9, sunt necesare următoarele documente: 
a)formular pentru solicitarea eliberării autorizaţiei pentru utilizarea detectorului de 
metale, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 10; 
b)autorizaţia eliberată de inspectoratul de poliţie pentru deţinerea detectoarelor de 
metale, conform legii; 
c)autorizaţia pentru utilizarea detectoarelor de metale se aprobă doar împreună cu o 
autorizaţie de cercetare sistematică, preventivă, de supraveghere sau o autorizaţie 
pentru diagnostic arheologic, după caz. 

Art. 15 

Completarea datelor referitoare la epocile istorice şi la tipurile de sit în cuprinsul cererilor 
prevăzute la art. 10, 11 şi 13 se realizează potrivit codurilor din anexele nr. 11 şi 12. 
 

CAPITOLUL III: Analizarea dosarelor 
 

Art. 16 

(1)Dosarul cuprinzând documentele prevăzute la art. 11-14, după caz, se depune la 
direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
(2)În cazul în care se constată că dosarul pentru eliberarea autorizaţiilor prevăzute la 
art. 5 alin. (1) este întocmit incorect sau este incomplet, direcţia de specialitate din 
cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional îl va informa pe solicitant cu privire la 
necesitatea completării acestuia, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea 
dosarului. 
(3)Termenul de depunere a documentelor solicitate potrivit alin. (2) este de 10 zile de la 
data comunicării. 
(4)Nedepunerea documentelor în termenul prevăzut la alin. (3) va conduce la 
respingerea solicitării de autorizare. 

Art. 17 

(1)În urma verificării dosarului, direcţia de specialitate dispune eliberarea autorizaţiei, 
respectiv respingerea solicitării, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la 
depunerea dosarului complet. 
(2)În cazul autorizaţiei de cercetare arheologică sistematică, termenul prevăzut la alin. 
(1) se calculează de la data consultării Comisiei Naţionale de Arheologie. 

Art. 18 

(1)Decizia de respingere a solicitării poate fi contestată în termen de 5 zile de la data 
comunicării. 
(2)Contestaţiile se analizează, în termen de 10 zile de la depunerea lor, de către o 
comisie numită prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional. 
(3)Persoanele nemulţumite de modul de soluţionare a contestaţiilor se pot adresa 
instanţelor de judecată, în condiţiile legii contenciosului administrativ. 
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