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Ordin pentru elaborarea Metodologiei aprobării cercetărilor arheologice din zonele naturale 
protejate şi parcurile naţionale şi naturale 

 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. ………… /…............................ al ………….......... 
Luând în considerare prevederile Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, cu modificările ulterioare și ale Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
În temeiul prevederilor art. II din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului 
arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 
alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,aleart. 10 alin. (5) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare 
 
ministrul culturii, ministrul mediului, apelor şi pădurilor, ministrul agriculturii şi dezvoltării 
rurale  emit următorul  

ORDIN 
 
Art. 1 Se aprobă Metodologia aprobării cercetărilor arheologice din zonele naturale protejate şi 
parcurile naţionale şi naturale, prevăzută în anexa  care face parte integrantă din prezentul ordin. 
 
Art. 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 
MINISTRUL CULTURII      MINISTRUL MEDIULUI APELOR       MINISTRUL AGRICULTURII  
                                                        ȘI PĂDURILOR                                ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 
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Anexă  
 
 

Metodologia aprobării cercetărilor arheologice din zonele naturale protejate şi parcurile 
naţionale şi naturale 

 
Art. 1 Pentru aplicarea principiului conservării integrate a patrimoniului arheologic și pentru 
integrarea în politicile naționale și locale de protejare a mediului, Ministerul Culturii, Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: 
(1) Realizează, în termen de 120 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a prezentului ordin, o 

bază de date comună care să cuprindă: 
a) lista zonelor de interes arheologic care se suprapun peste ariile naturale protejate şi coridoarele 

ecologice; 
b) setul de date spațiale cuprinzând limitele ariilor naturale protejate, a zonelor supuse regimului 

juridic general al descoperirilor și cercetării arheologice, precum și al protejării patrimoniului 
arheologic, în condițiile literei a) din prezentul alineat; 

c) o actualizare periodică pe măsura identificării de noi valori de patrimoniu natural și cultural, a 
desemnării de noi arii naturale protejate și/sau a clasării și/sau declasării de situri arheologice 
ca monumente istorice, precum și a înregistrării de noi situri, respectiv zone arheologice în 
Repertoriul Arheologic Național, potrivit prevederilor legale, precum şi a modificărilor 
intervenite asupra valorilor protejate; 

(2) Stabilesc un set de proceduri metodologice prin care se fixează forma, conținutul și 
funcționalitatea bazei de date, precum și modul de administrare și calendarul actualizărilor; 

(3) Identifică lista cuprinzând zonele de interes arheologic prioritar, astfel cum acestea sunt definite 
în Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor 
situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare și care necesită asigurarea unui management integrat cu cel al ariilor naturale protejate 
cu care se suprapun și decid asupra: 

a) măsurilor de management efectiv, specifice componentelor de patrimoniu natural, 
arheologic, paleontologic și cultural; 

b) desemnării autorității sau structurii de administrare pentru implementarea măsurilor de la 
litera a) din prezentului alineat și pentru co-managementul specific, după caz; 

(4) Modul de atribuire, acolo unde se impune, a compensațiilor pentru respectarea prevederilor 
restrictive, precum și a măsurilor reparatorii care decurg din nerealizarea veniturilor, degradarea 
construcțiilor, cauzarea unui prejudiciu și/sau din execitarea drepturilor de proprietate; 

(5) Informării reciproce asupra aspectelor de interes comun. 
 
Art. 2 (1) Cercetarea arheologică se realizează de către instituţiile organizatoare numai în baza 
autorizaţiilor emise de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin direcţia de specialitate, 
pe baza procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică, potrivit legii.  
(2) Autorizarea cercetării arheologice în ariile naturale protejate este parte a procedurii de acordare a 

autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică și se emite cu aplicarea principiului conservării 
integrate a patrimoniului arheologic în politicile naționale și locale de protejare a mediului. 

(3) Procedura de autorizare a activităților privind cercetarea arheologică și Procedura de autorizare a 
activităților privind cercetarea paleontologică în ariile naturale protejate se realizează în baza 
prezentei metodologii. 



 
Art. 3 (1) Documentele necesare obţinerii autorizaţiei pentru cercetare arheologică în ariile naturale 
protejate  se depun în original la direcţia de specialitate din Ministerul Culturii. 
(2) In procesul de emitere a autorizaţiei, dacă perimetrul supus solicitării face parte din lista zonelor 

de interes arheologic care se suprapun peste ariile naturale protejate şi coridoarele ecologice, 
direcţia de specialitate din Ministerul Culturii solicită avizul de la direcțiile de specialitate din 
cadrul Ministerului Culturii, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale pentru a fi luate în considerare la stabilirea  condițiilor de acordare ale 
acesteia. 

(3) Avizul direcțiilor de specialitate se emite în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data 
solicitării și va cuprinde perioada calendaristică în care lucrările arheologice pot fi derulate, 
amenajările care sunt necesare la finalizarea lucrărilor.  

 
Art. 4 (1) În cazul activităţilor arheologice derulate în peșterile sau sectoarele de peșteră, autorizaţia 
pentru cercetare arheologică este eliberată, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data solicitării, 
de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, în urma consultării Comisiei 
Patrimoniului Speologic, în condiţiile legii şi ale prezentei proceduri. 
(2) În procesul de emitere a autorizaţiei specifice de către Comisia Patrimoniului Speologic pentru 

activități în peșteri sau sectoare de peșteră care sunt parte a zonelor de interes arheologic, aceasta 
se eliberează în urma consultării Comisiei Naţionale de Arheologie, în condiţiile legii şi ale 
prezentei metodologii. 

(3) În cazul cercetărilor palentologice în peșteri sau sectoare din peșteri de pe teritoriul ariilor naturale 
protejate, care sunt parte a zonele de interes arheologic, autorizarea activităților în peșteri sau 
sectoare din peșteri de către Comisia Patrimoniului Speologic se va realiza în urma consultării 
Comisiei Naţionale de Arheologie, în condiţiile legii. 

(4) Cercetarea paleontologică în arii naturale protejate care se suprapun peste zonele de interes 
arheologic, se realizează în urma notificării Comisiei Naţionale de Arheologie. 

 
Art. 5 În procesul de emitere a autorizaţiiilor și avizelor de mediu, dacă actul de reglementare este cu 
referință la zonele de interes arheologic care se suprapun peste ariile naturale protejate şi coridoarele 
ecologice, structurile emitente vor solicita un punct de vedere de la direcția de specialitate din cadrul 
Ministerului Culturii, pentru a fi luate în considerare la stabilirea  condițiilor de acordare ale acesteia. 
 
Art. 6 În cazul investițiilor declarate de interes național, metodologia de aprobare a cercetărilor 
arheologice din ariile naturale protejate se stabilește printr-o normă specială corelată cu procedura de 
descărcare de sarcină arheologică. 
 
Art. 7  Metodologia aprobării cercetărilor arheologice din zonele naturale protejate şi parcurile 
naţionale şi naturale se aplică pentru „Zonele naturale protejate”, ca parte a „zonelor protejate” așa 
cum sunt definite în art. 1 alin. (2) din Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, cu modificările ulterioare, care cuprind ariile 
naturale de interes național, internațional și comunitar așa cum sunt prevăzute în art. 4 alin. (1) din 
Anexa nr. 1 la Legea nr. 5/2000, cu modificările ulterioare.  


