
ORDIN nr. 2469 din 11 iulie 2017 pentru aprobarea Procedurii simplificate de realizare a
cercetării arheologice, de emitere a autorizaţiilor necesare acesteia, precum şi de emitere a
certificatului de descărcare de sarcină arheologică în cazul implementării proiectelor de
importanţă naţională în domeniul gazelor naturale
Având în vedere prevederile art. 22 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru
implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale,
în temeiul art. 5 alin. (1) pct. 2 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (2) 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,
ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Procedura simplificată de realizare a cercetării arheologice, de emitere a autorizaţiilor necesare acesteia,
precum şi de emitere a certificatului de descărcare de sarcină arheologică în cazul implementării proiectelor de
importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Responsabilitatea privind coordonarea activităţilor şi implementarea procedurii prevăzute la art. 1 aparţine Direcţiei
patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.
Art. 3
Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi direcţiile judeţene pentru cultură vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
Lucian Romaşcanu

ANEXĂ: PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ de realizare a cercetării arheologice, de emitere a
autorizaţiilor necesare acesteia, precum şi de emitere a certificatului de descărcare de
sarcină arheologică în cazul implementării proiectelor de importanţă naţională în domeniul
gazelor naturale
Art. 1
Cercetările arheologice necesare implementării proiectelor de importanţă naţională din domeniul gazelor naturale se
realizează de către instituţiile publice de profil muzeal, de cercetare sau de învăţământ superior, pe baza autorizaţiei
emise de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de autorizare şi a aprobării
proiectelor de cercetare arheologică, în prealabil, de către Comisia Naţională de Arheologie, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
Art. 2
Realizarea cercetărilor arheologice necesare implementării proiectelor din domeniul gazelor naturale se face cu
respectarea normelor legale din domeniul cercetării şi protejării patrimoniului arheologic.
Art. 3
Autorizaţiile pentru cercetarea arheologică, indiferent de etapele acesteia, sunt emise de către Direcţia patrimoniu
cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi sunt valabile pe toată perioada desfăşurării proiectului de
cercetare arheologică necesar implementării unui proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale.
Art. 4
La finalizarea diagnosticului arheologic intruziv, în cazul identificării de situri arheologice, instituţia organizatoare a
cercetării arheologice transmite în termen de 10 zile lucrătoare fişa tehnică pentru diagnostic la Institutul Naţional al
Patrimoniului, în vederea înscrierii siturilor în Repertoriul Arheologic Naţional.
Art. 5
În cazul îndeplinirii condiţiilor legale de autorizare, emiterea autorizaţiilor de cercetare arheologică necesare
implementării proiectelor din domeniul gazelor naturale, indiferent de etapele cercetării arheologice, se realizează în
termen de cel mult 15 zile lucrătoare.
Art. 6
Prin excepţie de la prevederile art. 5, termenul poate fi prelungit, o singură dată, cu 5 zile lucrătoare, în cazul în care se
constată că documentaţia depusă este incompletă sau dacă nu a fost întrunit cvorumul necesar desfăşurării şedinţei
Comisiei Naţionale de Arheologie.
Art. 7
Toate completările, analizarea de către Comisia Naţională de Arheologie, emiterea sau, după caz, transmiterea unui
răspuns motivat privind refuzul emiterii autorizaţiilor de cercetare arheologică se realizează în termen de cel mult 15
zile lucrătoare, cu posibilitatea prelungirii termenului, o singură dată, cu 5 zile lucrătoare.
Art. 8
Toate rapoartele de cercetare arheologică, indiferent de etapele acesteia, se depun de către beneficiarul lucrărilor sau
de către delegaţii acestuia, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.
Art. 9
În cazurile în care rapoartele de cercetare arheologică propun emiterea Certificatului de descărcare de sarcină
arheologică, necesar implementării proiectelor de importanţă naţională din domeniul gazelor naturale, pentru perimetre
delimitate prin coordonate topografice în sistemul Stereo 1970, rapoartele de cercetare arheologică se înaintează de
către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, spre aprobare, Comisiei Naţionale de
Arheologie.
Art. 10
Termenul maxim pentru verificarea, în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identităţii
Naţionale, a rapoartelor de cercetare arheologică, inclusiv aprobarea acestora şi emiterea, după caz, a Certificatului de
descărcare de sarcină arheologică, este de cel mult 30 de zile lucrătoare.
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Art. 11
Prin excepţie de la prevederile art. 10, termenul de 30 de zile lucrătoare poate fi prelungit, până la conformare, în
următoarele cazuri:
a) formularea unei solicitări de completare sau respingere a raportului de cercetare arheologică, din motive ştiinţifice,
de către Comisia Naţională de Arheologie;
b) beneficiarul lucrărilor nu a depus completările solicitate în termenul de 30 de zile lucrătoare;
c) neaprobarea raportului de cercetare arheologică şi situaţia neîntrunirii cvorumului legal al Comisiei Naţionale de
Arheologie.
Art. 12
În toate cazurile în care Comisia Naţională de Arheologie nu se întruneşte, din lipsa cvorumului legal, rapoartele de
cercetare arheologică, respectiv documentaţia necesară obţinerii autorizaţiilor de cercetare arheologică vor fi înaintate
comisiei la următoarea şedinţă.
Art. 13
Refuzul emiterii autorizaţiilor de cercetare arheologică şi a certificatelor de descărcare de sarcină arheologică, cauzat
de neaprobarea proiectelor de cercetare, respectiv a rapoartelor de cercetare arheologică de către Comisia Naţională
de Arheologie, se motivează de către instituţia emitentă şi se comunică în termenele prevăzute de prezenta procedură
atât solicitantului autorizaţiei de cercetare arheologică, cât şi executantului cercetării arheologice şi beneficiarului
lucrărilor necesare implementării proiectelor de importanţă naţională din domeniul gazelor naturale.
Art. 14
Neaprobarea proiectelor de cercetare, respectiv a rapoartelor de cercetare arheologică de către Comisia Naţională de
Arheologie, necesare emiterii autorizaţiilor de cercetare arheologică şi a certificatelor de descărcare de sarcină
arheologică în termenele prevăzute în prezenta procedură, poate fi contestată de solicitantul autorizaţiei de cercetare
arheologică, de executantul cercetării arheologice sau de beneficiarul lucrărilor necesare implementării proiectelor de
importanţă naţională din domeniul gazelor naturale, în termen de 5 zile de la comunicarea neaprobării, la instituţia
emitentă.
Art. 15
Contestaţiile se soluţionează, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de către o comisie numită prin dispoziţia
directorului executiv al serviciului deconcentrat al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale sau prin ordin al ministrului
culturii şi identităţii naţionale, după caz.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 626 din data de 2 august 2017
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