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ANEXA 1 

Surse de informare istorică şi documentară

1. Instituţii deţinătoare de informaţii  

Institutul de Memorie Culturală - cIMeC1 este administratorul bazelor de 

date care alcătuiesc Repertoriul Arheologic Naţional, ceea ce permite realizarea 

unei inventarieri generale, precum şi vizualizarea geografică şi cartografică a

informaţiilor colectate în scopul gestionării şi protejării patrimoniului arheologic. 

Institutul Naţional al Monumentelor Istorice2 administrează baza de date 

prin care este gestionată Lista Monumentelor Istorice. 

În mod indirect pot fi obţinute diverse tipuri de informaţii, referitoare la 

siturile arheologice, de la instituţii ale administraţiei centrale şi locale. 

Date cartografice pot fi obţinute de la Oficiile judeţene de cadastru, 

precum şi de la alte instituţii care au finanţat programe de cartare clasică sau 

digitală. De asemenea, astfel de informaţii pot fi solicitate şi Muzeului Hărţilor, 

Bibliotecii Naţionale, filialelor Arhivelor Statului, Direcţiei Topografice Militare, 

institutelor de cercetări geologice şi geofizice. 

Fotografii aeriene pot fi obţinute de la aerofototeca INMI, arhiva IGFCOT, 

arhive militare, colecţii muzele. 

 

2. Date arheologice 

Principala sursă de date arheologice este Repertoriul Arheologic Naţional 

care cuprinde toate datele colectate centralizat prin: 

• Fişe de sit 

• Cereri de autorizaţii 

• Rapoarte arheologice 

 
1 www.cimec.ro 
2 www.inmi.ro 
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• Fişe tehnice 

• Fişe de finanţare 

precum şi informaţiile conţinute de repertoriile arheologice judeţene publicate, 

revistele şi alte publicaţii de specialitate (de exemplu rapoartele de cercetare 

publicate anual în Cronica Cercetărilor Arheologice reprezintă un subset al RAN). 

Repertoriul Arheologic Naţional cuprinde date ştiinţifice, cartografice, topografice, 

imagini şi planuri, precum şi orice alte informaţii privitoare la patrimoniul 

arheologic. Înscrierea monumentelor, ansamblurilor şi siturilor arheologice în 

Repertoriul Arheologic Naţional se face în două grupe, A şi B, corespunzător 

grupei în care acestea au fost clasate în Lista Monumentelor Istorice, atunci când 

există suprapuneri. 

O altă importantă sursă de date o constituie Lista Monumentelor Istorice, 

precum şi fişele analitice şi dosarele de clasare, care conţin elementele esenţiale 

pentru stabilirea regimului de protecţie juridică, precum şi alte date privind 

monumentele înscrise. 

 

Alte surse de informare: 

- ICOMOS, Charta internaţională pentru gestiunea patrimoniului 

arheologic (1990).  

- Anexa 1 la IFA, Standard and Guidance for archaeological desk-based 

assessment (1994. Revised, September 2001) la 

www.archaeologists.net/modules/ icontent/inPages/docs/codes 

- Anexa 3 la IFA, Standard and Guidance for archaeological investigation 

and recording of standard buildings or structures (1996. Revised, 

September 2001) la 

http://www.archaeologists.net/modules/icontent/inPages/docs/codes/b

uild2.pdf 


