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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 

ORDIN 
Privind aprobarea normelor metodologice de înscriere a unor situri arheologice 

prioritare în Lista zonelor de interes arheologic naţional 
 

Nr. 2426 din 27.12.2005 
 
Având în vedere Decretul Pre;edintelui României nr. 854/2005 pentru numirea unui 
membru al Guvernului României; 
În temeiul prevederilor Art. 2. lit. j), Art. 16 lit. p), Art. 21, alin. (2) şi (3), Art. 22 alin. 
(1), (2), (3), (4),  Art. 24. alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia 
patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
În baza art. 10 alin. (4) din  Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor; 
Ministrul culturii şi cultelor emite următorul 
 

ORDIN 
 
Art.1.Se aprobă metodologia de aprobare a normelor de înscriere a unor situri arheologice 
prioritare în Lista zonelor de interes arheologic naţional, cuprinsă în Anexa 1, care este 
parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2. Se aprobă formularul  de înscriere a unor situri arheologice prioritare în Lista 
zonelor de interes arheologic naţional, prevăzut în Anexa 2, care este parte integrantă din  
prezentul ordin. 
Art.3. Se aprobă punctajul – criterii de evaluare prevăzut în Anexa 3, care este parte 
integrantă din  prezentul ordin. 
Art.4. Compartimentul Arheologie din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
Art.5. Prezentul Ordin şi Lista zonelor de interes arheologic naţional se va publica în 
Monitorul Oficial al României. 

 
Adrian IORGULESCU 

 
MINISTRUL CULTURII ŞI CULTELOR 
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ANEXA 1 
 

Norme metodologice de înscriere a unor situri arheologice prioritare în Lista 
zonelor de interes arheologic naţional 

 
I. Dispoziţii generale 

 
Art.1. Prin sit arheologic declarat zonă de interes naţional se înţelege zona de interes 
arheologic prioritar care se instituie asupra teritoriului ce cuprinde siturile arheologice a 
căror cercetare ştiinţifică, protejare şi punere în valoare este de importanţă excepţională 
pentru istoria şi cultura naţională prin mărturiile materiale, bunurile mobile sau imobile, 
care fac parte sau sunt propuse să facă parte din categoria Tezaur al patrimoniului 
cultural naţional mobil sau, după caz, din categoria monumentelor istorice aflate în Lista 
patrimoniului mondial. 
Art.2. Zonele de interes arheologic prioritar se instituie prin lege, în baza cercetării 
ştiinţifice de specialitate şi potrivit documentaţiilor specifice de urbanism sau, după caz, 
de amenajare a teritoriului;  
Art.3.  Ministerul Culturii şi Cultelor şi Comisia Naţională de Arheologie propune 
actualizarea Listei cuprinzând siturile arheologice de interes naţional, pe baza 
propunerilor; 
Art.4. Finanţarea cercetării arheologice, a conservării, restaurării şi punerii în valoare a 
siturilor din zonele de interes arheologic prioritar se face de la bugetul de stat prin 
bugetul alocat Ministerului Culturii şi Cultelor.  
Art.5. Cheltuielile necesare în vederea cercetărilor arheologice,  conservării, restaurării şi 
punerii în valoare a siturilor din zonele de interes arheologic prioritar se pot asigura, prin 
cofinanţare, în condiţiile legii, din bugetele autorităţilor administraţiei publice locale pe al 
căror teritoriu se află aceste situri. 
Art.6. Autorităţile administraţiei publice locale pe al căror teritoriu se găsesc zone de 
interes arheologic prioritar au obligaţia de a prevedea măsuri administrative şi tehnice 
pentru protejarea patrimoniului arheologic şi punerea sa în valoare prin integrarea 
acestuia în planurile de dezvoltare economică, socială şi teritorială a localităţilor. 
Art.7. Autorităţile administraţiei publice locale pe al căror teritoriu se găsesc zone de 
interes arheologic prioritar au obligaţia să prevadă în bugetele proprii fondurile necesare 
pentru: 
a) elaborarea şi, după caz, modificarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a 
teritoriului, în vederea protejării şi punerii în valoare a patrimoniului arheologic; 
b) elaborarea reglementărilor speciale de protecţie în zonă; 
c) marcarea limitelor zonei de interes arheologic prioritar şi informarea publicului cu 
privire la regimul special de protecţie a zonei. 
Art.8. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi pentru elaborarea documentaţiilor 
prevăzute la Art.7. autorităţile administraţiei publice locale pot beneficia de transferuri cu 
destinaţie specială din bugetul de stat, în condiţiile legii, precum şi de cofinanţare de la 
bugetul ministerelor implicate.  
Art.9. Avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului pentru zonele de 
interes arheologic prioritar se face de către Ministerul Culturii şi Cultelor. 



 4

Art. 10. Proprietarii şi titularii dreptului de administrare şi ai altor drepturi reale asupra 
imobilelor din siturile arheologice din zonele de interes arheologic prioritar au obligaţia 
de a permite accesul personalului autorizat de Ministerul Culturii şi Cultelor în vederea  
cercetării arheologice şi protejării patrimoniului arheologic şi de a asigura măsurile de 
protecţie şi pază a bunurilor de patrimoniu arheologic, conform legii. 
 

II. Criterii de înscriere 
 
 
Art. 11. Criteriile de înscriere a unor situri arheologice prioritare în Lista zonelor de 
interes arheologic naţional, reprezintă standardele care evaluează importanţa culturală a 
siturilor arheologice. 
Art. 12.  Înscrierea unui sit sau ansamblu arheologic în Lista zonelor de interes arheologic 
naţional se realizează în baza următoarelor criterii: 

a) criteriul unicităţii la nivel naţional; 
b) criteriul referitor la reprezentativitate prin valoarea arheologică, istorică, 

arhitecturală, artistică şi urbanistică la nivel naţional;  
c) criteriul referitor la asistenţă; 
d) criteriul referitor la ameninţări;  
e) criteriul referitor la jurisdicţia zonei; 
f) criteriul referitor la punerea în valoare; 

 
Art. 13. Criteriul unicităţii la nivel naţional are în vedere calificarea sitului sau 
ansamblului arheologic ca unic la nivel naţional, avându-se în vedere frecvenţa sau 
raritatea descoperirilor arheologice la nivel naţional. Criteriul unicităţii este singurul 
criteriu nepunctat indispensabil procedurii de introduce in lista. 
Art. 14. Criteriul referitor la reprezentativitate clasifică siturile sau ansamblurile 
arheologice astfel: 

a) dacă reprezintă o valoare deosebită (cap de serie) pentru o zonă istorică 
geografică şi epocă istorică; 

b) dacă posedă valoare arheologică, istorică, arhitecturală, artistică şi urbanistică 
excepţională la nivel naţional;  

c) dacă oferă o relaţie cu contextul antropic (urban sau rural) şi cel natural; 
d) dacă situl sau ansablul arheologic are o reprezentare în memoria comunităţii la 

nivel naţional, regional sau local, precum şi o importanţă istorică recunoscută 
atestată de surse; 

e)  dacă posedă componente arhitecturale şi artistice incluse într-un program de 
restaurare; 

 
Art. 15. Criteriul referitor la asistenţă se referă la următoarele tipuri de asistenţă: asistenţă 
juridică, asistenţă financiară, asistenţă tehnică şi asistenţă prin programe educaţionale. 
1. a) Asistenţa juridică oferă posibilităţi de garantare şi asigurare a  protejării 
patrimoniului arheologic descoperit sau care urmează a fi cercetat, în vederea cercetării, 
prezervării, conservării, restaurării şi punerii în valoare a sitului sau ansamblului 
arheologic, oferită prin contracte de asigurări precum şi prin activităţi juridice continue, 
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susţinute de proprietarii terenurilor arheologice şi/sau proprietarii intelectuali ai dreptului 
de cercetare arheologică.  
1. b) Politica unei asistenţe juridice a siturilor sau ansamblurilor arheologice propuse 
pentru includerea în lista zonelor de interes arheologic naţional reprezintă bazele necesare 
unei dezvoltări durabile a protejării vestigiilor arheologice, parte componentă a 
strategiilor de dezvoltare durabilă, economico-socială, turistică, urbanistică şi de 
amenajare a teritoriului, la nivel naţional şi local. 
2. a) Asistenţa financiară se referă la existenţa unui plan de susţinere financiară a 
cercetărilor arheologice, conservării, restaurării/reconsitituirii şi punerii în valoare a 
sitului sau ansamblului arheologic, propus pentru includerea în Lista zonelor de interes 
arheologic naţional.  
2. b) Asistenţa financiară poate fi susţinută din surse locale, sau provenind din sectorul 
public sau privat.  
2. c) Coparticiparea, prin acordarea de asistenţă financiară din partea altor surse decât 
cele de la bugetul de stat al Ministerului Culturii şi Cultelor, reprezintă un criteriu esenţial  
pentru includerea siturilor sau ansamblurilor arheologice în Lista zonelor de interes 
arheologic naţional. 
3) Asistenţa tehnică se referă la activitatea şi metodele de conservare şi restaurare, 
efectuate pe baza de studii de specialitate, avizate de Ministerul Culturii şi Cultelor. 
4. a) Asistenţa prin programe educaţionale se referă la punerea în practică a unui program 
managerial în vederea asigurării suportului şi sponsorizării sitului sau ansamblului 
arheologic din partea societăţii civile, forurilor profesionale, organizaţiilor 
neguvernamentale precum şi a altor organizaţii. 
4. b) Asistenţa prin programe educaţionale poate oferi suportul pentru organizarea de 
expoziţii sau programe de interpretare a sitului, de informare a publicului, cu privire la 
valoarea simbolică şi importanţa recunoscută a sitului sau ansamblului arheologic propus 
pentru includerea în Lista zonelor de interes arheologic naţional. 
4. c) În vederea înlăturării factorului de risc cauzat de ignoranţă, asistenţa prin programe 
educaţionale şi de informare publică oferă cele mai potrivite oportunităţi în vederea 
protejării şi punerii în valoare a sitului sau ansamblului arheologic. 
 
Art. 16. 1) Criteriul referitor la ameninţări vizează 2 tipuri de ameninţări la adresa sitului 
sau ansamblului arheologic propus pentru includerea în Lista zonelor de interes 
arheologic naţional: 

a) ameninţări imediate naturale şi antropice 
b) ameninţări cu caracter permanent 

 
2)Ameninţările naturale respectiv: pagube produse de animale, eroziunea solului, 
inundaţii, incendii, vegetaţie, risc seismic deosebit, activitate vulcanică, şi altele, precum 
şi ameninţările cauzate de activităţile umane: dezvoltare urbanistică, nerespectarea 
legislaţiei în planificarea dezvoltării urbanistice sau industriale, poluare industrială, lipsa 
resurselor financiare, lipsa delimitării şi inscripţionării sitului sau ansamblului arheologic, 
conservare neadecvată, ignoranţă, vandalism, intervenţii şi distrugeri neautorizate din 
partea  căutătorilor de comori sau a altor persoane şi organizaţii, şi altele, reprezintă 
factori de risc la adresa siturilor sau ansamblurilor arheologice. 
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3) Factorii de risc sunt cauzaţi şi de managementul defectuos sau insuficient aplicat, lipsa 
de implicare a autorităţilor, proprietarilor sau posesorilor de alte drepturi reale sau 
intelectuale asupra sitului sau ansamblului arheologic ameninţat. 
4) Ameninţările imediate şi ameninţările cu caracter permanent, indiferent de natura lor 
naturală sau antropică, constitue factori determinanţi în aplicarea strategiilor locale sau 
centrale privind protejarea patrimoniului arheologic. 
 
Art.17. 1) Criteriul referitor la jurisdicţia zonei institue sarcini în obligaţia proprietarilor 
sau titularilor drepturilor reale asupra siturilor sau ansamblurilor arheologice propuse 
pentru includerea în Lista zonelor de interes arheologic naţional.  
2) Nu pot face obiectul introducerii în Lista zonelor de interes arheologic naţional, acele 
zone aflate în proprietatea unor persoane fizice, sau aflate în proprietatea unei asociaţii 
familiale, ale căror îndatoriri sunt reglementate de prevederile legislaţiei de specialitate. 
3) Înscrierea unui sit sau ansamblu arheologic în Lista zonelor de interes arheologic 
naţional poate fi efectuată doar cu acordul explicit al autorităţilor administraţiei publice 
locale, care sunt şi proprietari şi titularii dreptului de administrare şi ai altor drepturi reale 
asupra siturilor sau ansamblurilor arheologice propuse pentru includerea în Lista zonelor 
de interes arheologic naţional. 
4) Siturile sau ansamblurile arheologice propuse pentru includerea în Lista zonelor de 
interes arheologic naţional trebuiesc cuprinse şi specificate detaliat în Planul Urbanistic 
General al localităţii, avizat de Ministerul Culturii şi Cultelor. 
 
Art.18. 1) Criteriul referitor la punerea în valoare a sitului sau ansamblului arheologic 
propus pentru includerea în Lista zonelor de interes arheologic naţional se referă la 
următoarele aspecte: 

a) desfăşurarea de lucrări de restaurare pe baza unui proiect de restaurare avizat de 
Ministerul Culturii şi Cultelor 

b) existenţa unor posibilităţi de conservare 
c) existenţa unei documentaţii de ridicare topografică  
d) existenţa unui studiu de fezabilitate 
e) existenţa unor surse de energie electrică, apă potabilă, căi de acces 
f) existenţa unor posibilităţi de publicitate în vederea informării (situri web dedicate, 

simpozioane sau alte manifestări ştiinţifice publice dedicate sitului sau ansablului 
arheologic, expoziţii, etc.) 

 
2) Semnificaţia, urgenţa şi viabilitatea executării proiectelor de cercetare arheologică şi 
de restaurare, susţinute în condiţiile prevăzute la art. 12, urmăresc cercetarea,  restaurarea 
şi/sau reconstituirea în vederea punerii în valoare a sitului sau ansamblului arheologic 
propus pentru includerea în Lista zonelor de interes arheologic naţional. 
3) Nu pot face obiectul introducerii în Lista zonelor de interes arheologic naţional, acele 
situri sau ansambluri arheologice insuficient cercetate, astfel încât nu permit în faza 
actuală existenţa unor proiecte de restaurare şi valorificare a obiectivului din punct de 
vedere al informării turistice. 
 
Art.19. Finanţarea de la bugetul Ministerul Culturii şi Cultelor a siturilor sau 
ansamblurilor arheologice din Lista zonelor de interes arheologic naţional include: studii 
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preliminare, proiecte pilot, proiecte de implementare, activităţi de cercetare şi conservare 
a sitului sau ansamblului arheologic, efectuate pe baza unor proiecte, depuse în vederea 
aprobării la Comisia Naţională de Arheologie, Ministerul Culturii şi Cultelor. 
Art.20. Finanţarea de la bugetul Ministerul Culturii şi Cultelor a siturilor sau 
ansamblurilor arheologice din Lista zonelor de interes arheologic naţional nu include 
proiecte generale de cercetare arheologică sau inventariere, supravegheri sau periegheze, 
conservare sau restaurare a pieselor de patrimoniu mobil, sau construirea de baze 
arheologice şi alte utilităţi. 
 

III. Procedura de înscriere 
 
Art.21. Numărul siturilor sau ansamblurilor arheologice aflate în Lista zonelor de interes 
arheologic naţional nu poate depăşi numărul de 10 obiective concomitent. 
Art. 22. Procedura de înscriere se declanşează de către: 

a) Ministerul Culturii şi Cultelor, prin departamentul de specialitate; 
b) Direcţiile judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional şi a 

Municipiului Bucureşti; 
c) Comisia Naţională de Arheologie 
d) Instituţii de specialitate, Muzee Naţionale, Muzee locale, Institute ale Academiei, 

Universităţi, cu atribuţii în domeniul cercetării patrimoniului arheologic naţional 
 
Art.23. 1) Dosarul de înscriere a siturilor sau ansamblurilor arheologice în Lista zonelor 
de interes arheologic naţional se întocmeşte de către instituţiile prevăzute la Art.22. şi 
cuprinde următoarele documente: 

a) Fişă analitică de înscriere în Lista zonelor de interes arheologic naţional, 
prevăzută în ANEXA 2. 

b) Cerere către Ministerul Culturii şi Cultelor - Comisia Naţională de Arheologie 
c) Acordul explicit al autorităţilor administraţiei publice locale, care sunt şi 

proprietari şi titularii dreptului de administrare şi ai altor drepturi reale asupra 
sitului sau ansamblului arheologic propus pentru includerea în Lista zonelor de 
interes arheologic naţional. 

d) Memoriu justificativ al responsabilului ştiinţific de şantier, cuprinzând: 
1. Cerere 
2. Documentaţie arhitecturală sau arheologică 
3. Documentaţie privind Raport cercetare arheologică/conservare primară 

relevantă pentru propunerea de înscriere 
4. Bibliografie sau alte resurse bibliografice (articole, cărţi, situri web 

dedicate) 
5. Materiale în format video, CD ROM, etc. 
6. Copii de pe arhive fotografice sau alte materiale adiţionale ilustrând istoria 

sitului arheologic 
7. Planul sitului arheologic şi a monumentelor arhitecturale componente 
8. Fotografii ilustrând: cadrul natural înconjurător, contextul sitului 

arheologic, imagini recente din exterior şi interior/fotografie aeriană/foto 
satelit, alte detalii semnificative, detalii privind ameninţări la adresa sitului 
sau ansamblului arheologic 



 8

9. Scurt istoric al şantierului arheologic 
e) Copie legalizată de pe actul de proprietate 
f) Date referitoare la folosinţa actuală a terenului, din partea proprietarului acestuia 
g) Ridicare topografică  în format Stereo 70 pe suport hârtie şi electronic, cu viza 

Oficiului Naţional de Cartografie, Geodezie şi Cadastru 
h) Documentaţia completă şi harta PUG avizat de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu 

marcarea în detaliu a zonei propuse pentru includere în Lista zonelor de interes 
arheologic naţional 

2) Selectarea siturilor sau a ansamblurilor arheologice în vederea înscrierii în Lista 
zonelor de interes arheologic naţional se realizează, după constatarea existenţei 
documentelor prevăzute la art. 23, alin 1), prin calcularea punctajului din Fişa de 
înscriere, şi a calificativului final obţinut. 
3) În cazul în care se constată faptul că dosarul de înscriere este incomplet, acesta va fi 
respins, fără a se mai trece la etapa de calculare a punctajului. 
4) Doar siturile sau ansamblurile arheologice care obţin minim 8 puncte din 10 posibile, 
pot fi selectate în vederea includerii în Lista zonelor de interes arheologic naţional. 
Art.24. În termen de maxim 3 luni de la primirea la sediul Ministerului Culturii şi 
Cultelor, a dosarului de înscriere în Lista zonelor de interes arheologic naţional, 
departamentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, după 
consultarea Comisiei Naţionale de Arheologie, decide aprobarea sau respingerea 
dosarului. 
Art. 25. Lista zonelor de interes arheologic naţional se publică, prin grija Ministerului 
Culturii şi Cultelor, în Monitorul Oficial al României, Partea I, ca anexa la OG 43/2000 
cu completările şi modificările ulterioare. 
 
 
 
 

IV Procedura de radiere 
 
Art. 26. Radierea este procedura de ştergere din Lista zonelor de interes arheologic 
naţional a siturilor sau ansamblurilor arheologice incluse anterior. 
Art. 27. 1) Radierea din Lista zonelor de interes arheologic naţional se declanşează la 
iniţiativa: 

a) Ministerului Culturii şi Cultelor 
b) Comisiei Naţionale de Arheologie 
c) Responsabilului ştiinţific de şantier arheologic 

 
2) Radierea se declanşează în urma constatării următoarelor situaţii: 

a) finalizarea cercetărilor arheologice şi a activităţii de conservare/restaurare 
b) nerespectarea regimului juridic prin trecerea sitului sau a ansamblului arheologic 

în proprietate privată sau în administrarea unei persoane fizice, a unei societăţi 
comerciale, sau a unei asociaţii familiale  

c) dispariţia sitului sau ansamblului arheologic, din motive de forţă majoră 
d) nerespectarea din partea responsbilului ştiinţific de şantier a prevederilor art. 19, 

caz în care finanţarea de la bugetul de stat devine neoportună 
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3) Radierea din Lista zonelor de interes arheologic naţional se realizează de către 
departamentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, după 
consultarea Comisiei Naţionale de Arheologie, şi se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
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ANEXA 2 

 
 
 
 

Formular  de înscriere a unor situri arheologice prioritare în Lista zonelor de 
interes arheologic naţional 

 
 
1. Informaţii generale  
 
1.1.Numele sitului sau ansamblului arheologic__________________________________ 
1.2. Locaţia (ţara, judeţ, oraş, comună)_________________________________________ 
1.3.Coordonate topografice ST 70____________________________________________ 
1.4.Cod RAN____________________________________________________________ 
1.5.Cod Lista monumentelor Istorice__________________________________________ 
1.6.Număr şi data înscriere în Lista monumentelor UNESCO_______________________ 
 
 
2. Criteriul unicităţii la nivel naţional 
 
2.1. Descrierea  caracteristicilor unicitaţii sitului sau ansamblului arheologic la nivel 
naţional_________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Reprezentativitate prin valoarea arheologică, istorică, arhitecturală, artistică şi 

urbanistică la nivel naţional 
 
3.1.Originalitatea sitului. Descriere___________________________________________ 
3.2.Valoare deosebită pentru o zonă istorică, geografică şi epoca istorică______________ 
3.3.Relaţia cu contextul antropic şi natural. Descriere_____________________________ 
3.4.Reprezentare în memoria comunităţii______________________________________ 
3.5.Titlul Programului de restaurare. Descriere.__________________________________ 
 
4. Asistenţă 
 
4.1.Posibilităţi asistenţă juridică. Descriere_____________________________________ 
4.2.Plan susţinere financiară. Descriere________________________________________ 
                             Coparticipare______________________________________________ 
                             Surse autorităţile locale______________________________________ 
                             Alte surse de finanţare_______________________________________ 
4.3.Asistenţă tehnică. Descriere______________________________________________ 
4.4.Asistenţă programe educaţionale. Descriere._________________________________ 
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5. Ameninţări 
5.1.Descrierea principalelor ameninţări şi a stării actuale a sitului sau ansamblului 

arheologic____________________________________________________________ 
5.2.Ameninţări imediate____________________________________________________ 
5.3.Ameninţări cu caracter permanent_________________________________________ 
5.4.Descrierea acţiunilor autorităţilor centrale, locale, ale comunităţii sau ale altor 

organizaţii care au fost sau sunt desfăşurate în vederea combaterii ameninţărilor 
descrise mai sus_______________________________________________________ 

5.5.Descrierea obstacolelor care împiedică acţiuni concrete de protejare a sitului sau 
ansablului arheologic___________________________________________________ 

5.6.Propuneri măsuri în vederea îndepărtării factorilor de risc______________________ 
 
6. Jurisdicţia zonei 
 
6.1.Proprietar teren sit sau ansamblu arheologic________________________________ 
6.2.Utilizarea actuală a terenului_____________________________________________ 
6.3.Statutul sitului arheologic conform Plan Urbanistic General avizat de Ministerul 

Culturii şi Cultelor, anul avizării___________________________________________ 
 
7. Punerea în valoare  
 
7.1.Proiect de restaurare avizat de Ministerul Culturii şi Cultelor. Faza, anul avizării____ 
7.2.Conservare primară_____________________________________________________ 
7.3.Ridicare topographică___________________________________________________ 
7.4.Surse de energie electrică, apă potabilă, căi de acces___________________________ 
7.5.Situri web dedicate, expoziţii permanente, manifestări ştiinţifice dedicate, serii 

monografice publicate___________________________________________________ 
7.6.Proiect managerial al sitului sau ansamblului arheologic________________________ 
 
8. Proiecte specifice 
 
8.1.Descrierea proiectului propus spre finanţare Ministerului Culturii şi 

Cultelor_____________________________________________________________ 
8.2.Durata desfăşurării proiectului propus, defalcat pe ani _____________________ 
8.3.Beneficiile desfăşurării proiectului _____________________________________ 
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ANEXA  3 

 

PUNCTAJ – CRITERII EVALUARE 
 
 
 

1. criteriul unicităţii la nivel naţional; 
2. criteriul referitor la reprezentativitate prin valoarea arheologică, istorică, 

arhitecturală, artistică şi urbanistică la nivel naţional; - 3 p 
3. criteriul referitor la asistenţă; - 2 p 
4. criteriul referitor la ameninţări; - 1 p 
5. criteriul referitor la jurisdicţia zonei; - 2 p 
6. criteriul referitor la punerea în valoare; - 2 p 

 
 
1. Criteriul unicităţii la nivel naţional  _________(descriere)_________(calificarea 
sitului sau ansamblului arheologic ca unic la nivel naţional. Criteriul unicităţii este 
singurul criteriu nepunctat indispensabil procedurii de introduce in lista.) 
 
2. Criteriul referitor la reprezentativitate prin valoarea arheologică, istorică, 
arhitecturală, artistică şi urbanistică la nivel naţional;_____(descriere)_____ 3 p 
 

a) dacă reprezintă o valoare deosebită (cap de serie) pentru o zonă istorică geografică 
şi epocă istorică;__________(descriere)________________________0,6 p 
b) dacă posedă valoare arheologică, istorică, arhitecturală, artistică şi urbanistică 
excepţională la nivel naţional; ________________________________________0,6 p 
c) dacă oferă o relaţie cu contextul antropic (urban sau rural) şi cel natural;____ 0,6 p 
d) dacă situl sau ansamblul arheologic are o reprezentare în memoria comunităţii la 
nivel naţional, regional sau local, precum şi o importanţă istorică recunoscută atestată 
de surse;___________________________________________________ 0,6 p 
e) dacă posedă componente arhitecturale şi artistice incluse într-un program de 

restaurare;________________________________________________ 0,6 p 
 
 
3. Criteriul referitor la asistenţă;_________(descriere)___________________2 p 
 
 a) asistenţa juridică _____________________________0,5 p 
 b) asistenţa financiară ___________________________0,5 p 
 c) asistenţa tehnică _____________________________0,5 p 
 d) asistenţa prin programe educaţionale _____________0,5 p 
 
4. Criteriul referitor la ameninţări;_________(descriere)________1 p 
 

a) ameninţări imediate naturale şi antropice___________0,5 p 
b) ameninţări cu caracter permanent_________________0,5 p 
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5. Criteriul referitor la jurisdicţia zonei;________(descriere)________2 p 
 
a) acordul explicit al autorităţilor administraţiei publice locale, care sunt şi proprietari şi 
titularii dreptului de administrare şi ai altor drepturi reale asupra siturilor sau 
ansamblurilor arheologice propuse pentru includerea în Lista zonelor de interes 
arheologic naţional._______________________________ 0,5 p 
b) Cuprins în Planul Urbanistic General, avizat de Ministerul Culturii şi Cultelor___1,5 p 
 
6. Criteriul referitor la punerea în valoare;______________(descriere)_________2 p 
 

a) desfăşurarea de lucrări de restaurare pe baza unui proiect de restaurare avizat de 
Ministerul Culturii şi Cultelor___________________________0,4 p 

b) existenţa unor posibilităţi de conservare___________________0,4 p 
c) existenţa unei documentaţii de ridicare topografică __________0,4 p 
d) existenţa unui studiu de fezabilitate_______________________0,4 p 
e) existenţa unor surse de energie electrică, apă potabilă, căi de acces 

existenţa unor posibilităţi de publicitate în vederea informării (situri web dedicate, 
simpozioane sau alte manifestări ştiinţifice publice dedicate sitului sau 
ansamblului arheologic, expoziţii, etc.)____________________ 0,4 p 

 

 

Total __________________________________________________maxim 10 puncte 

 


