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LISTA MONUMENTELOR ISTORICE-2010-Judeţul Timiş

Cunoscând îndeaproape problematica protecţiei şi reabilitării monumentelor
istorice, în speţă din Judeţul Timiş, încep prin a spune că lucrarea la care fac
referire acum, reia, cu un plus de elemente şi adusă la zi, tema unei publicaţii
anterioare. Aceea, având acelasi ctitor- Directia pentru Cultură si Patrimoniu
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National Timis- punea în circ latie primul e tras referitor la Jud tul Timis, al
Lis ei Monum ntelor, anexă a Le ii 422, precum şi extrase legislati e referit are
la subiect. O foarte bună iniţiativă, care a reuşit să scoată din umbră un domeniu
dificil chiar pentru cei interesaţi de subiect- proprietari, investitori, proiectanţi,
administraţie publică, foruri diverse. Prin aceasta, publicaţia în cauză promova şi
sprijinea eforturile instituţiilor de profil de a informa corect, nedistorsionat şi cu
rezultate pozitive, asupra locului, rolului şi importanţei monumentelor istorice şi
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a protecţiei lor pentru existenţa noastră cotidiană şi în perspectiva unor dezvoltări
viitoare.
Noua publicaţie pune în circulaţie ultima formulă a Listei Monumentelor
Istorice (periodic actualizată), completată cu imagini ale respectivelor
monumente, la care se adaugă extrase din legilaţia de profil. Prin aceasta, ea
devine un veritabil album, bine şi atractiv ilustrat, acest adaos de informaţie
vizuală având propriile capacităţi de punere în evidenţă a valorilor cuprinse
în lista respectivă. Mai mult, ea se adresează unui public mult mai larg, atras
de concreteţea, prin imagine, a informaţiei. Acest public poate deveni oricând
interesat, fie de soarta ansamblurilor istorice în care trăieşte, fie de posibilităţile
pe care le are în perspectiva unor intervenţii la propriile clădiri de patrimoniu sau
incluse unor ansambluri protejate.
Detaliind succint conţinutul, trebuie spus că lucrarea este un extras referitor
la judeţul Timiş din Lista Monumentelor Istorice şi urmează structura acesteia,
organizată pe categorii de monumente, de la sirurile arheologice şi ansambluri
urbane sau rurale protejate, până la ·monumentele de for public sau funerare.
Imaginile care le însoţesc, după cum spuneam, au rolul de a pune în circulaţie,
mult mai clar şi concludent, elemente de recunoaştere a monumentelor. Prin
aceasta, devine un ghid al monumentelor istorice din aria geografică timişană,
organizată pe municipii, oraşe, comune şi sate, sau pe categorii de monumente.
Poate mai mult decât în cazul unor alte judeţe ale ţării, în care valorile de
patrimoniu construit sunt disipate relativ uniform în teritoriu, aici există o

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

dominantă absolută: Timişoara cu ansamblurile şi arhitecturile sale protejate.
Asta nu înseamnă că întreg efortul de proteqie a forurilor de profil ar trebui să se

concentreze aici şi într-o manieră exclusivă, ci că patrimoniul urban al Timişoarei
trebuie administrat cu grijă şi integrat în dezvoltarea viitoare a oraşului. Pe de
altă parte, există un valoros patrimoniu urban al Lugojului, Ciacovei, Detei,
Cenaclului, Făgetului etc. sau un altul rural, încă insuficient studiat şi protejat
prin mijloace specifice. Toate formează un ansamblu coerent care vorbeşte
despre istorie şi traditie, despre multiculturalitate şi multiconfesionalitate, despre
integrare în câmpuri de civilizatie mai ample. Deasemenea, ar trebui să transpară
şi capacitatea acestui patrimoniu de a participa activ la programele de dezvoltare
teritorială. Prin aceasta, unul dintre mesajele importante ale lucrării trebuie să
fie că un monument nu este un obstacol în calea unei investitii sau activării unei
zone, ci un adaos de atractivitate şi o provocare pentru orice profesionist de

calitate.
Închei, adresând felicitări Directiei pentru Cultură si Patrimoniu National Timis,
ca for tutelar şi promotor al lucrării, precum şi autorilor ei pentru această realizare
şi sperând ca ea să devină obiect de studiu şi un corect informator al opiniei
publice, cu rezultate care să se facă simtire concret şi să devină vizibile în peisajul
cotidian timişan.
,

,

,

,

Dr. arh. Teodor Octavian Gheorghiu
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MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2010

Judeţul Timiş
Nr. crt.

2

Cod LMI

Denumire

Localitate

;::

Adresă

TM-1-s-B-06049

Silul arheologic de la Timişoara

municipiul TIMIŞOARA

"Cioran;- (Gara Rona\)

TM-1-m-B-06049.01

Aşezare medieval timpurie

municipiul TIMIŞOARA

"Cioreni" (Gara Ronal)

Datare

o
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o
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c
r

Epoca medievala
timpurie

o

."
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j;
r

3

TM-1-m-B-06049.02

Aşezare daca-romana

municipiul TIMIŞOARA

"Cioreni" (Gara Ronal)

sec. III - IV p. Chr.,
Epoca daco -romana

4

TM-1-s-A-06050

Fortifica\iile cetălii Timişoara

municipiul TIMIŞOARA

Str. Cuza Alexandru Ioan 1
Parcul Botanic

sec. XVIII

5

TM-1-s-B-06051

Cetate de pământ

sat ALIOŞ; comuna MAŞLOC

"Cetatea Turcească", la 1 km SE sec. XIV - XV
de sat

6

TM-1-s-B-06052

Situl arheologic "Dealul Crucii"

sat BECICHERECU MIC; comuna ·satul vechi", la 2 km NV de sat
BECICHERECU MIC

sec. XIV - XV

-i
m

7

TM-1-s-B-06053

Cetatea "Dosul"

sat BENCECU DE JOS; comuna
PIŞCHIA

"Dosul", la 1,2 km NV de sat

sec. XII - XIV

�

8

TM-1-s-B-06054

Tell-ul de la Bucovă\

sat BUCOV ĂŢ; comuna
BUCOV AŢ

"Gruniul cu cremene". la 1 50200 m N de sat

mii. IV a. Chr., Neolitic

9

TM-1-s-A-06055

Cetatea Morisena

sat CENAD; comuna CENAD

Centrul satului

sec. X - XV II

10

TM-1-s-B-06056

Câmp de tumuli

sat CHECEA; comuna CHECEA

In hotarul satului

mii. 11 a. Chr., Epoca
bronzului
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Adresă

Datare

11

TM-1-s-8-06057

Tell-ul de la Chişoda

sai CHIŞODA; comuna GIROC

"Livezile". la 1 km NE de sat

mii. IV a. Chr.. Neolitic

12

TM-1-s-8-06058

Val roman

sal CHIŞODA; comuna GIROC

Extravilan. intre GET şi Şag

mii. 1 p. Chr .. Epoca
romana

13

TM-1-s-A-06059

Celatea medievală de la Făgel

oraş F.A.GET

"Celate", la 500 m NE de sal

sec. XV - XVII

14

TM-1-s-8-06060

Celale

sat GIARMATA; comuna
GIARMATA

"Ceta\uica". la 4 km de sat

sec. XIV - XV

15

TM-1-s-8-06061

Celale de pământ

sai GIROC; comuna GIROC

In pădure

mii. 11 a. Chr.. Epoca
bronzului

16

TM-1-s-A-06062

Aşezarea fortificală de la Hemeacova

sat aparjinălor HERNEACOVA;
oraş RECAŞ

"Celale". la N de sat

mii. 1 a. Chr.. HallslaH.
Latime

17

TM-1-s-8-06063

Situl arheologic de la Hodoni

sat HODONI; comuna
SATCHINEZ

"La Picioroane�, la
sai

500 m SE de

18

TM-1-m-8-06063.01

Necropolă

saiHODONI; comuna
SATCHINEZ

"La Picioroane·, la
sat

500 m SE de

sec. XI - XII, Epoca
medievala timpurie

19

TM-1-m-8-06063.02

Aşezare

sai HODONI; comuna
SATCHINEZ

"La Picioroane�. la
sat

500 m SE de

mii. III a. Chr., Neolitic

20

TM-1-s-8-06064

Aşezare

sai HODONI; comuna
SATCHINEZ

Spre SE, in holarul salului

sec. III - IV, Epoca
daco -romana

21

TM-1-s-8-06065

Celale turcească

saiiANOVA; comuna REMETEA
MARE

"Celatea Turcească", la 2 km S
de sai

sec. XIV - XVI

22

TM-1-s-8-06066

Aşezare

saiaparjinălor IZVIN; oraş RECAŞ "După vii", la 4 km N de sal

mii. VI a. Chr.,
Paleolilic

23

TM-1-s-A-06067

Celalea Jdioarei

sai JDIOARA; comuna CRICIOVA La 1 km NE de sai

sec. XIII - XVI

24

TM-1-s-8-06068

Celale medievală

sai MARGINA; comuna MARGINA In NE, lângă pădurea Turcoanea

sec. XIV - XVI

Nr. crt.

Cod LMI

Localllate

Denumire
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Nr. crt.

Cod LMI

Localitate

Denumire

Adresă

Datare
sec. XIV

25

TM-1-s- B-06069

Cetate de pamant

sai MAŞL OC; comuna MAŞLOC

"Şanlul lurcilor", la300m E de
sai

26

TM-1-s- B-06070

Aşezarea şi biserica medievala de la Manaştur

sat MĂNAŞTUR; comuna
MĂNAŞTUR

La 100 m E de sat

27

TM-1-m- B-06070.01

Ruine biserică

sat MANAŞTUR; comuna
MĂNAŞTUR

La 100 m E de sat

sec. XIV

28

TM-1-m- B-060 70 .02

Aşezare

sai MANAŞTUR; comuna
MĂNAŞTUR

La 100 m E de sal

sec. XIV - XVII

29

TM-1-s-B-06071

Aşezare

sat M O RAVIŢA; comuna

"Islaz", "La Caramidari", la 2km

mii. III a. Chr., Neolitic

:s::
o

M O RAVIŢA

N de sat
"Satul balrân", sub padurea
Bistra, la 3 km N de sai

30

TM-1-s-B-06072

Tumuli

sai M O ŞNIŢA VECHE; comuna
M O ŞNIŢA N O UA

31

TM-1-s-B-06073

camp de tumuli

sat NERAU; comuna TEREMIA

bronzului

32

TM-1-s-B-06074

Tumuli

sat OFSENIŢA; comuna BANL OC

"Gomila", la 2 km NE de sat

mii. 11 a. Chr.. Epoca
bronzului

33

TM-1-s-B-06075

Fortificalie medievala

sai apa'linalor O PATIŢA; oraş
DETA

La 500 m NE de sat

sec. XII - XVI

34

TM-1-s-B-06076

Aşezare

sat PAD URENI; comuna
PAD URENI

"Selişle". laSE de sat

mii. III a. C hr., Neolitic

35

TM-1-s-B-06077

Necropola

sat PERIAM; comuna PERIAM

La E de sat

mii. 1 a. Chr., Hallstatt,
Latime

36

TM-1-s-B-06078

Situl arheologic de la Remetea Mare, punct
"Gomila lui Gabor"

sai REMETEA MARE: comuna
REMETEA MARE

"Gomila lui Gabor", la 1 kmSE
de sai

37

TM-1-m- B-06078.01

Aşezare

sai REMETEA MARE; comuna
REMETEA MARE

"Gomila lui Gabor", la 1 kmSE
de sai

Epoca medievala
timpurie

38

TM-1-m- B-06078.02

Aşezare

sai REMETEA MARE; comuna

"Gomila lui Gabor", la 1 kmSE

mii. 1 a. Chr., Hallslatt,

REMETEA MARE

o
;o
c
.-

o
."

mii. 11 a. Chr.. Epoca
bronzului
mii. 11 a. Chr., Epoca

MARE

z
=1

o
)>
.)>
.-

;o

o
:s::
)»

z

J!!

"O

)>
;o
-i

m

desal

)>
?C

"'
...
o
O'

�

?<
"'
S!
o

Lalene
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Nr. crt.

Cod LMI

Localitate

Denumire

Adresă

Datare

39

TM-1-s·B-06079

Mănăstire (ruine)

sat REMETEA MARE; comuna
REMETEA MARE

"Cetate". ta 500 m SV de sat

sec. XII - XVI

40

TM-t-s-B-06080

Aşezare

sat R O MANEŞTI; comuna
T O MEŞTI

Pe terasă, la 600m NV de sat

mit. VI a. Chr..
Pateolitic

41

TM-1-s-B-06081

Situl arheologic de la "Peştera cu Apă"

sat R O MANEŞTI; comuna
T O MEŞTI

"Peştera cu apă",
sat

42

TM-l-m-B-0608 1.01

Aşezare

sat R O MANEŞTl; comuna
T O MEŞTl

"Vârful lui Filip", la 6km N desat

Perioada de lranzilie
la epoca bronzului,
Cultura Colofeni

43

TM-1-m-B- 0608 1 .02

Aşezare (in peşteră)

sat R O MANEŞTI; comuna

"Peştera cu apă", la 6 km N de

Neolitic, Cultura Tisa

T O MEŞTI

sat

la 6km N de

;;::

o

44

TM-1-s-B-06082

Cetate de pământ

sat SATCHINEZ; comuna
SATCHINEZ

"Grădişte", la marginea
rezerva\iei omitologice, la 800 m
E de sat

sec. XIII - XVI

45

TM-1-s-B-06083

Aşezare

oraş SĂNNIC OLAU MARE

"Viile", la 500 m E de localitate

mit. 11 a. Chr., Epoca
bronzului

46

TM-1-s-B-06084

Aşezare romana

oraş SĂNNIC O LAU MARE

"La Fabrica de cărămizi", la 1,5
km SE de localitate

sec. 11 - III p. Chr..
Epoca romană

47

TM-l-s-B-06085

Aşezare medievală

oraş SĂNNIC O LAU MARE

"Selişte", la 1 km E de localitate

sec. XII - XIII, Epoca
medievală timpurie

48

TM-1-s-B-06086

Cetate de pământ

sat SECEANI; comuna
ORŢIŞOARA

Tn intravilan

sec. XII - XIV

49

TM-1-s-B-06087

Aşezare

sai apaf1inător STANC I O VA; oraş

"Grădişte" la 3 km N de sat

mit. VI a. Chr.,

50

TM-1-s-B-06088

Aşezare

sai UNIP; comuna SAC OŞU
TURCESC

" O ceala" la 1 ,5 km SE de sat

mii. VI a. Chr.,

51

TM-1 -s-B- 06089

Aşezare

sai UNIP; comuna SAC O ŞU
TURCESC

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
INSTITUTUL NAŢIONAL Al PATRIMONIULUI
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Nr. crt.

Cod LMI

Localitate

Denumire

Datare

Adresă

52

TM-1-s-B-06090

Tumuli

saiVZ
I EJDIA; comuna GOTILOB

Pe lerenul fostului CAP

mii. 11 a. Chr.. Epoca

53

TM- I· s-B-0609 1

Aşezare medievală

satVOITEG: comunaVO ITEG

"Selişte", la 6kmVde sat

sec. XII -

54

TM-1-s-B-06092

Situl arheologic de la Voileg

saiVOITEG: comunaVO ITEG

La 3kmVde sal

55

TM-1-m-B-06 092. 0 1

satVOITEG: comunaVOITEG

La 3kmVde sat

sec.

56

TM-1-m-B-06 092.02

La 3kmVde sat

mii. 11 a. Chr., Epoca

bronzului

XIV

;::

o
Necropolă

Aşezare

satVOITEG: comunaVOITEG

X,

Epoca

medievală timpurie

bronzului

57
58

TM-1- m-B-06 092.03

TM-11-m-A-06093

Necropolă

satVOITEG: comunaVOITEG

Biserica de lemn "SI. Ar hangheli"

municipiul TIMIŞOARA

La3kmVdesat

"PădureaVerde",

bronzului

17 50 - 1 800

oraşului, In Muzeul Satului
Bănăţean
Centrală hidroelectrică

municipiul T IMIŞOARA

Pe canalulBega

1907. 1910

60

TM-11-s-A-06095

Situl urban Cartierul " Cetatea Timişoara"

municipiul TIMIŞOARA

PiaţaVictoriei-Piaţa Huniade
Iancu-Sir. Telbisz Carol-Str.

sec.

XVIII • XX

Proclamaţia de la Timişoara-Str.
Heclor-PiaţaBrătianu loneii.C.-

municipiul TIMIŞOARA

Str. Timocului-Str. Dacilor

(ambele fronturi) •Str. Ştefan cel

Mare (ambele fronturi) •Str.
Şcolii -Str. Comăneşti - Piaţa

SuluţiuStarea Al., mitropolit·
Piaţa Vlaicu Aurei-Str. Petrescu-

o

i"i

:;;;
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:t>
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;o

o

ţ!j
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:t>
;o
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:t>
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o
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Str. O ituz-Str. Dima Gh.-Sir. SI.
Ioan
Silul urban "F abric" (1)

r-

>
z

TM-11-m-A-06094

TM-11-s-B -06096

o
;o
c

;::

59

61

::j

."

mii. 11 a. Chr., Epoca

in NE

z

sec. XVI II

•

XIX

�

?<
,.,
�
o

Titei Constantin-Str. Negruzzi C.·
Str. lspirescu Petre
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Nr. crt.

Cod LMI

Denumire

Localitate

Adresă

Datare

62

TM-11-a-A-06097

Ansamblul urban "Fabric" (11)

municipiul TIMIŞOARA

Pod Neptun-Splaiul Nislrului-Sir.
Linlia Dionisie, profesor-Sir. 3
August 1 9 1 9 (nr. 33)-Str. MirceşU
(pânâ la intersec�a cu Str.
Abrud)-Piala Romanilor-Str.
Nischbach Joseph, episcop

sec. XX

63

TM-11-s-8-06098

Situl urban "Vechiul cartier losefln"

mun1cipiul TIMIŞOARA

Splaiul Vladimirescu Tudor · Str.
Dragalina Ion, general • Str. 1 6
Decembrie 1989 • Str.
Odobescu • Str. Romulus-Str.
Doja Gheorghe-Str. Braşov

sec. XIX· XX

Str. Memorandului (inlre nr. 1 1 14) • Piala Adamachi Vasile

sec. XVIII - XX

64

TM-11-a-8-06099

Ansamblul urban 1

municipiul TIMIŞOARA

z
:::;

;u
c

Ansamblul urban 11

municipiul TIMIŞOARA

Pia\a Huniade Iancu-Sir. 20
Decembrie 1989-Bd. Loga C.D·
Str. Cristea Miron, patriarh

sec. XIX· XX

66

TM-11-a-B-06101

Cămine muncitoreşli interbelice

municipiul TIMIŞOARA

Bd. Ionescu Take-Str. BaaderStr. infrâlirii

sec. XX

67

TM-11-a-8-061 02

Ansamblul urban III

municipiul TIMIŞOARA

Str. Virtu!ii (nr. 4) - Sir.
Kogâlniceanu Mihail (nr. 19,21)

sec. XIX- XX

68

TM-11-a-A-061 03

Cetatea Timişoara

municipiul TIMIŞOARA

Calea Cuza Al. Ioan-Str.
Brediceanu Coriolan, Str. Luther
Martin-Slr. Hectar

1723 - 1 730

69

TM-11-m-A-061 03.03

Fragment fortificaţie

municipiul TIMIŞOARA

Str. Luther Martin-Slr. Hectar

1 723 . 1730

70

TM-11-a-8-061 04

Ansamblul urban IV

municipiul TIMIŞOARA

lntersec!ia Bd. Regele Carol 1 cu
Str. Vâcârescu 1.

sec. XIX. XX

71

TM-11-a-8-061 05

Ansamblul urban V

municipiul TIMIŞOARA

lntersec!ia Bd. Regele Carol 1 cu
Str. Maniu Iuliu

sec. XIX. XX

72

TM-11-a-8-061 06

Ansamblul urban VI

municipiul TIMIŞOARA

Str. 1 Decembrie (intre nr. 2-10),
Sir. Feldioara (intre nr. 2-6)

sec. XX

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro
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crt.

Cod LMI

Localitate

Denumire

Datare

Adresă

73

TM-11-a-B-06107

Ansamblul urban VII

municipiul TIMIŞOARA

Sir. Dr. Gabor Liviu (nr. 1,4). Sir.
Paris (nr. 1 )

74

TM-11-a-B-061 1 4

Ansamblul urban IX

municipiul TIMIŞOARA

Bd. Revolu�ei din 1989 şi Piala
Murgu Eflimie (inlre nr. 1-7, 1 517),c u Poşla, Banca Nalională,
lnslilulul de Madicină,două
camine sludenleşli

75

TM-11-s-B-06116

Muzeul Salului Bănălean

municipiul TIMIŞOARA

"Pădurea Verde", in NE oraşului

76

TM-II·a·A-06159

Ansamblul Liceului Piarist

municipiul TIMIŞOARA

Piala Regina Maria-Bd. Regele
Ferdinand I·Sir. Piatra Craiului

77

TM-11-m-B-06117

Cazarma pompierilor din losefin

municipiul TIMIŞOARA

Bd. 1 6 Decembrie 1989 50

76

TM-II·m·A-061 1 8

TeaIrul Nalional

municipiul TIMIŞOARA

Sir. Alba Iulia 2

sec. XX

sec. XIX

-XX
;::

sec. XIX · XX

1908

o

z
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sec. XX
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1 874,rer. paflial
1923 · 1928

o

z
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79

TM-II·m·B-06 1 1 9

Casă

municipiul TIMIŞOARA

Sir. Alecsandri Vasile 3

sec. XVIII

80

TM-11-m·B-06121

Institutul de Igiena

municipiul TIMIŞOARA

Bd. Babeş Viclor 16

1929. 1937

61

TM-II·a·B-06108

Ansamblul urban "Sir. Badea Că<1an"

municipiul TIMIŞOARA

Piala Badea Căr1an

62

TM-11-m·A-06122

Tum de apă

municipiul TIMIŞOARA

Str. Bari�u G. 3

1912-1914

63

TM-11-m·A-06123

Biserica romancrcatolică "Sf. Ecaterina·

municipiul TIMIŞOARA

Sir. Bolyai Janos 6

1752 - 1755

84

TM·II·m-S.06124

Casa cu axA de fier

mun1cipiul TIMIŞOARA

Piala Brătianu loneii.C.

sec. XVIII

85

TM·II·m-B-06125

Casă

municipiul TIMIŞOARA

Pia!a Brălianu loneii.C. 2

sec. XVIII
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Datare
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86

TM-11-m-A-06103.02

Fragment fortificalie

municipiul TIMIŞOARA

Str. Brediceanu Coriloan

1723 - 1 730

87

TM-11-m-B-06126

Sinagogă

municipiul TIMIŞOARA

Str. Caragiale I.L. 2

sec. XIX · XX

88

TM-11-m-A-061 58

Casa turcească

municipiul TIMIŞOARA

Str. Celebi Evlia 2

sec. XVIII

89

TM·II·m-B-06127

Casă

municipiul TIMIŞOARA

Str. Coşbuc George 3

sec. XVIII

90

TM-11-m-B-06128

Sinagoga din Fabric

municipiul TIMIŞOARA

Str. Creangă Ion 16

sec. XVIII

91

TM-11-m-A-06103.01

Fragment fortificalie

municipiul TIMIŞOARA

Calea Cuza Al. Ioan

1723 - 1730

92

TM-11-m-B-06129

Casă

municipiul TIMIŞOARA

Str. Dacilor 4

sec. XVIII

93

TM-11-m-B-06130

Casă

municipiul TIMIŞOARA

Str. Dacilor 1 3

sec. XVIII

94

TM-11-m-B-06131

Casa cu Atlanli. azi locuinlă

municipiul TIMIŞOARA

Str. Delamarina V. V. 1

inc. sec. XVIII

95

TM-11-a-B-06109

Ansamblul urban VIII

municipiul TIMIŞOARA

Str. Doja Gheorghe (de la Piala
Bălcescu la Str. Oniliu Virgil)

sec. XIX

1774
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96

TM-11-m-A-06132

Biserica romancx:atolicA losefin

municipiul TIMIŞOARA

Str. Dragalina Ion, general 13

97

TM-11-m-B-06133

Pod metalic (adus pe actualul amplasament in
1914)

municipiul TIMIŞOARA

Str. Endre Ady f.n.

1871

98

TM-11-m-A-06134

Abator

municipiul TIMIŞOARA

Bd. Eroilor de la Tisa 24

1904 - 1905

99

TM-11-m-A-06135

Palatul Dicasterial

municipiul TIMIŞOARA

Str. Eugeniu de Savoya 2

1855 - 1860
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Cod LMI

Localitate

Denumire

Adresă

Datare

100

TM-11-m-B-06 1 36

Casâ

municipiul TIMIŞOARA

Sir. Eugeniu de Savoya 1 4

sec. XVIII

101

TM-11-m-A-06 137

Casa Prin(ului Eugeniu de Savoya

municipiul TIMIŞOARA

Sir. Eugeniu de Savoya 24

1817

102

TM-11-m-B-06 139

Casă

municipiul TIMIŞOARA

Sir. Griselini Francesco 2

sec. XVIII

103

TM-11-m-A-06140

Caslelul Huniade, azi Muzeul Banatului

municipiul TIMIŞOARA

Piata Huniade Iancu 1

1443 - 1447, ref. sec.
XVI, XVIII, 1 856

104

TM-11-m-A-06 120

Biserica sArbeasca "SI. Nicolae·

municipiul TIMIŞOARA

Pia(a Iancu Avram 1 3

1792 - 1 796, 1 8 1 9 1820

105

TM-11-m-A-06 1 4 1

Spilalul Mililar

municipiul TIMIŞOARA

Sir. Lazar Gheorghe 7

1764 - 1 766,modif.
1817 - 1 818

106

TM-11-m-A-06 142

Primaria veche

municipiul TIMIŞOARA

Piaţa Libertăţii 1

1731 - 1 734, 1 782;
ref. sec. XIX

107

TM-11-m-A-06 143

Cazinoul Militar

municipiul TIMIŞOARA

Piata Libertatii 6

1788

108

TM-11-m-B-06 144

Şcoala Superioara de Comer�. azi PrimAria
Municipiului Timişoara

municipiul TIMIŞOARA

Bd. Loga C.D. 1

1914

109

TM-11-m-B-06 145

Biserica de lemn ·st. Dimitrie"

municipiul TIMIŞOARA

Bd. Loga C.D. 7

1 774

110

TM-11-m-B-06 1 46

Liceul C.D. Loga, azi Colegiul C. O. Loga

municipiul TIMIŞOARA

Bd. Loga C.D. 37

1902 - 1903

111

TM-11-m-B-06147

Vila

municipiul TIMIŞOARA

Bd. Loga C.D. 44

1 9 1 1 - 19 1 2

112

TM-11-m-B-06 148

Şcoala de fete, azi Liceul Cannen Sylva

municipiul TIMIŞOARA

Bd. Loga C.D. 45

1903 - 1904

113

TM-11-m-A-06 149

Spilalul orăşenesc, azi Spilalul de oncologie şi
dermato-venerice

municipiul TIMIŞOARA

Sir. Mărăşeşli 5

;::
o
z
�

o
;lJ
c

r

o
'T1

n

;;:
r
)>

r

;lJ
o

;::
)>o
z
.�
-o
)>
;lJ
--1
m
)>

�
Ol
....

o
C"

�

x
,.,
�
o

1744 - 1 757,ref. sec.
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Localitate
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Datare

114

TM-11-m-A-06150

Sinagoga din Cetate

municipiul TIMIŞOARA

Str. MarâşeşU 6

1863 · 1865

115

TM·II·m-B-06151

Casa

municipiul TIMIŞOARA

Str. Mercy Florimund 4

sec. XVIII

116

TM-11-m-A-06 152

Turn de apa

municipiul TIMIŞOARA

Str. Micu Samuil 16

1 91 2 - 1 9 1 4

117

TM-11-a-B-06 153

Ansamblul Facul��i de Mecanica

municipiul TIMIŞOARA

Bd. Mihai Viteazul 1

1923

118

TM-11-m-B-061 53.01

Facultatea de Mecanica

municipiul TIMIŞOARA

Bd. Mihai Viteazul 1

1923

11 9

TM-11-m·B-061 53.02

camin studenlesc

municipiul TIMIŞOARA

Bd. Mihai Viteazul 1

1923

120

TM-11-m-B-06 1 53.03

Cantina

mun1cipiul TIMIŞOARA

Bd. Mihai Viteazul 1

1923

121

TM-11-a-B-06 1 1 0

Ansamblul urban "Bd. Mihai Viteazul"

municipiul TIMIŞOARA

Bd. Mihai Viteazul 3, 26, 28

sec. XX

122

TM-11-m-A-06154

Palatul Episcopal romano-catolic

municipiul TIMIŞOARA

Str. Pacha Augustin, episcop 4

1743 - 1752

123

TM-11-m-B-06155

Casa. azi sediul DJCCPCN Timiş

municipiul TIMIŞOARA

Str. Pacha Augustin, episcop 8

sec. XIX
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124

TM-11-m-B-06156

casa

municipiul TIMIŞOARA

Str. Paul Chinezul 1

sec. XVIII

125

TM-11-m·B-061 57

Casa

municipiul TIMIŞOARA

Str. Paul Chinezul 4

sec. XVIII

126

TM-11-a-B-0611 1

Ansamblul urban "Str. Pestalozzi"

municipiul TIMIŞOARA

Str. Pestalozzi 14·16

sec. XIX

127

TM-11-m·B-06 160

Fabrica de tutun, azi Fabrica de ligari
Timişoara

municipiul TIMIŞOARA

Str. Pop de Baseşti Gheorghe 2

1846
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Cod LMI

Localitate

Denumire

Adresă

Datare

128

TM-11-m-B-061 6 1

Casa c u "Pomul breslelor"

municipiul TIMIŞOARA

Str. Proclama!ia de la Timişo...a
3

sec. XIX

129

TM-11-m-A-06162

Palatul Dejan

municipiul TIMIŞOARA

Str. Proclama!ia de la Timişoara
5

1 735, 1 802

130

TM-11-m-A-06163

Casa Contelui de Mercy

municipiul TIMIŞOARA

Str. Proclamaţia de la Timişoara
7

sec. XVIII

131

TM-11-m-A-06138

Catedrala mitropolitana "Sf. Trei lerami"

municipiul TIMIŞOARA

Bd. Regele Fen:linand 1 1

1936 - 1946

132

TM-11-a-B-06 1 1 2

Ansamblul urban "Str. Anton Seiller"

municipiul TIMIŞOARA

Str. Seiller Anton 1-11

sf. sec. XIX

133

TM-11-a-A-06164

Spitalul şi biserica Mizericordienilor

municipiul TIMIŞOARA

Str. Sf. Ioan 3

1735 - 1851

134

TM-11-m-A-06164.01

Biserica Mizericon::tienilor, azi bisericA grecocatolică

municipiul TIMIŞOARA

Str. Sf. Ioan 3

1735 - 1 737.ref. 1851

�
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135

TM-11-m-A-06164.02

Spitalul Mizericordienilor, azi Spitalul de
oftalmologie

municipiul TIMIŞOARA

Str. Sf. Ioan 3

138

TM-11-m-A-06165

Biserica greco-catolică "Naşterea Maicii
Domnului·

municipiul TIMIŞOARA

Piaţa Sulu!iu Sterca AL, mitropolit 1763
1

137

TM-11-m-B-06166

Biserica "Sf. Ilie"

municipiul TIMIŞOARA

Str. Şaguna Andrei, mitropolit 12

1 911

138

TM-11-a-A-06167

Ansamblul fabricii de bere

municipiul TIMIŞOARA

Str. Ştefan cel Mare 28

sec. XVIII - XX

139

TM-11-m-A-06167.01

Fabrica de bere

municipiul TIMIŞOARA

Str. Ştefan cel Mare 28

sec. XVIII,ref. 1890

140

TM-11-m-B-06167 .02

Hala de imbuteliere

municipiul TIMIŞOARA

Str. Ştefan cel Mare 28

sec. XX

141

TM-11-m-A-061 67.03

Magazie

municipiul TIMIŞOARA

Str. Ştefan cel Mare 28

sec. XIX

1748 - 1753
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Cod LMI

Localitate

Denumire

Adresă

Datare

142

TM-11-a-B-06 1 1 3

Ansamblul urban "Str. Nicolae Titulescu"

municipiul TIMIŞOARA

Str. Titulescu Nicolae (de la
Parcul Central la str. A.
Mureşanu)

si. sec. XIX

143

TM-1 1-m-B-06 166

Corpul administrativ al Fabricii de Pălării

municipiul TIMIŞOARA

Str. Titulescu Nicolae 5

sec. XX

144

TM-11-m-A-06 169

Biserica sărbească "SI. Gheorghe"

municipiul TIMIŞOARA

Piaţa Traian

1745 - 1 755

145

TM-II·m·B-06170

Casă

mun1cipiul TIMIŞOARA

Piaţa Traian 7

sec. XVIII

146

TM·II·m·B-06 1 7 1

Casă

municipiul TIMIŞOARA

Piaţa Ţepeş Vodă 1

sec. XVIII, transf. in
sec. XIX

147

TM-11-m·A-06 1 72

Claustrul mănăstirii Franciscanilor. azi Centrul
de Cultură şi Artă Timiş

municipiul TIMIŞOARA

Str. Ungureanu Emanuil 1

1 733 · 1736

146

TM-11-m-B-20931

Casă

municipiul TIMIŞOARA

Str. Ungureanu Emanuil 6

sec. XVII1 - XIX

149

TM-11-m-A-06173

Biserica Sărbească "SI. Nicolae"

municipiul TIMIŞOARA

Str. Ungureanu Emanuil 1 2

1 744 • 1 7B4.ref.
1 791 - 1792

150

TM-11-m-A-06 174

Palatul baroc (Prefectura Veche). azi Muzeul
de Artă

municipiul TIMIŞOARA

Piaţa Unirii

1 754, 1774, 166 5

151

TM-11-m·B-06 1 75

Casă

municipiul TIMIŞOARA

Piaţa Unirii 10

sec. XVIII

152

TM-11-m-A-06 176

Domul romane-catolic "SI. Gheorghe"

municipiul TIMIŞOARA

Piaţa Unirii 12

1 736 - 1 774

153

TM-11-a-A-06 1 1 5

Ansamblul urban interbelic "Corso"

municipiul TIMIŞOARA

Piaţa Victoriei

sec. XX

154

TM-11-a-A-06 177

Ansamblul conacului Banloc

sat BANLOC; comuna BANLOC

15

1 793, sec. XIX
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Nr. crt.

Cod LMI

Localitate

Denumire

Adresă

Datare

155

TM-11-m-A-06177.01

Conacul Banloc

sat BANLOC; comuna BANLOC

15

1793

156

TM-11-m-A-06 1 77.02

Parc

sat BANLOC; comuna BANLOC

15

sec. XIX

157

TM-11-m-B-06178

Casă

sat BANLOC; comuna BANLOC

539

1865

158

TM-11-m-A-06179

Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva"

sat aparţinător BĂ TEŞTI; oraş
FĂGET

1 44

sec. XVIII

159

TM-11-m-B-0 6180

Casă

sat BĂRNA; comuna BĂRNA

91

1890

160

TM-11-m-A-06181

Biserica "SI. Născătoare de Dumnezeu"

sat BEBA VECHE; comuna BEBA 293
VECHE

1779

161

TM-11-m-B-06182

Casă

sat BEBA VECHE; comuna BEBA
VECHE

307

1900

162

TM-11-m-A-06183

Biserica "Mutarea moaştelor SI. Nicolae"

sat BECICHERECU MIC; comuna
BECICHERECU MIC

377 A

1 823 - 1 844

163

TM-11-m-B-06 1 84

Casă

sat BECICHERECU MIC; comuna 644
BECICHERECU MIC

1914

164

TM-11-m-A-06185

Biserica "Invierea Domnului"

sat BELINŢ; comuna BELINŢ

443

1787

165

TM-11-m-A-06 1 86

Biserica "SI. Mucenic Gheorghe"

sat BEREGSĂU MARE; comuna
SĂCĂLAZ

Str. 1 53

1793

168

TM-11-m-B-06187

Casă

sat BILED; comuna ŞANDRA

377

1909

167

TM-11-m-A-06 1 88

Biserică romano-catolicâ

sat BOBDA; comuna CENEI

279

1860

168

TM-11-m-B-06189

Casă

sat BOLDUR; comuna BOLDUR

37

1928
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Nr. crt.

Cod LMI

Localitate

Denumire

Adresă

Datare

169

TM-11-m-B-06190

Biserica de lemn "SI. Ioan Teologul"

sat BUL2A; comuna MARGINA

f.n.Centrul satului

1 820

170

TM-11-a-B-20994

Ansamblul Parohiei Evanghelice Lutherane

sat BUTIN; comuna G A TAIA

Str. Principala 24. 61 , 64

sec. XIX

171

TM-11-m-B-20994.01

Biserica Evanghelica Lutherana

sat BUTIN; comuna G A TAIA

Str. Principala 24

1862

Str. Principala 61

inc. sec . XIX

172

TM-11-m-B-20994 .02

Casa cantoriala

sat BUTIN; comuna G A TAIA

173

TM-11-m-B-20994.03

Casa parohiala

sat BUTIN; comuna G A TAIA

Str. Principala 64

a doua jum. sec. XIX

174

TM-11-a-A-06191

Ansamblul de arhitectura balneara "Zona cu
parcul", cu colonada, Hotelui "Bazar", Hotelul
"Grand" şi cazinoul

oraş BUZIAŞ

Zona cu parcul, colonada, Hotel
.Bazar", Hotel .Grand". cazinoul

1811 - 1 870

>

TM-11-m-A-06192

Castelul Contelui de Mercy

sat CARANI; comuna SANANDREI 1

1733 - 1 734

176

TM-11-m-A-061 93

Biserica romane-catolica "ina11area Crucii"

sai CARANI; comuna SANANDREI 68

1734

177

TM-11-m-A-06194

Biserica de lemn ·Adormirea Maicii Domnului�

sai C AP A T; comuna RACOVIŢA

111

sec. XVIII

178

TM-11-m-A-06195

Biserica de lemn "SI. Gheorghe", azi biserica
dedmilir

sat aparţinator CEBZA; oraş
CIACOVA

f.n. ln cimitir

1758

179

TM-11-m-B-06196

Casa

sat CENAD; comuna CENAD

714

1 874

180

TM-11-m-B-06197

Casa

sat CENEI; comuna CENEI

76

1924

181

TM-11-s-A-06198

Situl rural "Satul Charlotenburg"

sat CHARLOTTENBURG;
comuna BOGDA

intreaga localitate, sat de plan
circular

1772

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
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Nr. crt.

Cod LMI

Localitate

Denumire

Adresă

Datare

182

TM-11-m-B-06199

Casă

sai CHLZĂT Ă U; comuna BELLNŢ

82

sf. sec. XIX

183

TM-11-m-B-06200

Biserica "Naşterea Maicii Domnului"

sai CHLZĂ TĂ U; comuna BELLNŢ

273

1 827

184

TM-11-m-A-06201

Turn de aparare

oraş CIACOVA

f.nfn zona centrală

sec. XIV

185

TM-11-m-A-06203

Biserica sârbească "Maica Domnului"

oraş CIACOVA

Str. Bislri\ei 24

1768

186

TM-11-a-A-06202

Ansamblul urban "Pia\ll Celă\ii"

oraş CIACOVA

Piaţa Celă\ii

sec. XVIII - XIX

187

TM-11-m-B-06204

Conacul "Pelaia"

sai CLOPODIA; comuna JAMU
MARE

421

1840

188

TM-11-m-B-06205

Casa Teodor Tibor

sai COMLOŞU MARE; comuna
COMLOŞU MARE

f.n.

1870

189

TM-11-m-A-06206

Biserica "Adormirea Maicii Domnului"

sai COMLOŞU MARE; comuna
COMLOŞU MARE

539

1794 - 1 796,ref. 1814,
1891

190

TM-11-m-B-06207

Han

sai COMLOŞU MARE; comuna
COMLOŞU MARE

605

sec. XVIII

191

TM-11-m-B-06208

Conacul "San Marca"

sai COMLOŞU MARE; comuna
COMLOŞU MARE

655

1 840 - 1 856

192

TM-11-m-A-06209

Han

sai COŞAVA; comuna CURTEA

59

sec. XVIII

193

TM-11-m-B-0621 O

Casă

sai COŞAVA; comuna CURTEA

133

1 900

194

TM-11-m-B-0621 1

Biserica de lemn "Sf. Apostoli Pelnu şi Pavel"

sai COŞEVIŢA; comuna
MARGINA

l.n.

1 776

195

TM-11-m-A-06212

Casa Slăvilar. azi Slâvilar Coşleiu

sai COŞTEIU; comuna COŞTEIU

725 pe canalul Bega, nod hidra
Coşleiu

1 759 - 1760,ref. 1860
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Nr. ert.

Adresă

Datare

196

TM-11-m-B-06213

Casă

sat CRICIOVA; comuna
CRICIOVA

193

1919

197

TM-11-m-A-06214

Biserica de lemn ·cuvioasa Paraschiva·

sat CRIVINA DE SUS; comuna
PIETROASA

63

1676,reparată 1778

198

TM-11-m-B-06215

Biserica de lemn "Naşterea Maicii Domnului"

sat CRIVOBARA; comuna SECAŞ 69

1 780

199

TM-II·m-A-06216

Biserica de lemn ·cuvioasa Paraschiva"

sat CURTEA; comuna CURTEA

270

1794

200

TM-11-a·B-06217

Ansamblul urban "Strazile Victoriei şi Mihai
Viteazul"

oraş DETA

Str. Victoriei (fosta Republicii) şi
str. Mihai Weazul (pAna ta
intersecţia cu str. lndependen!ei,
inclusiv Tumul pompierilor)

sec. XIX - XX

201

TM-11-m-A-0621 8

Biserica de lemn ·cuvîoasa Paraschiva"

sat DOBREŞTI; comuna BARA

115

1 832

202

TM-1 1-m-A-062 1 9

Biserica (ucraineana) de lemn "Naşterea
Domnului"

sat DRAGOMIREŞTI; comuna
ŞTIUCA

203

TM-11-m·A-06220

Biserica de lemn ·sr. Dumitru"

sat DUBEŞTI; comuna OHABA
LUNGĂ

146

sec. XVII, pictata sec.
XVIII

204

TM-11-m-A-06221

Biserica romana-catolica ·sr. Vendelin"

sat DUDEŞTII NOI; comuna
DUDEŞTII NOI

426

1750 - 1751

205

TM-11-m-A-06222

Biserica romana-catolică ·st. Maria"

sat DUDEŞTII VECHI; comuna
DUDEŞTII VECHI

257

1804

206

TM-11-m-B-06223

Casa

sat DUDEŞTII VECHI; comuna
DUDEŞTII VECHI

882

1800

207

TM-11-m-A-06224

Cazinou •cassina·

oraş FĂGET

Calea Lugojului 1 O

1860

208

TM-11-m-B-20179

Depozit de cereale

sat FERENDIA; comuna JAMU
MARE

Cod LMI

Localitate

Denumire

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1 754

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

sf. sec. XIX

Nr. crt.

Cod LMI

Localitale

Denumire

Adresă

Datare

209

TM-11-m-B-06225

Pod de cărămidă

sat FOENI; comuna FOENI

f.n.La marginea de SV a satului,
lângă cimilir

1749

210

TM-11-m-A-06226

Conacul familiei Mocioni, azi Căminul cullural
Foeni

sai FOENI; comuna FOENI

411

1750

211

TM-11-m-B-06227

Casă

sat FOENI; comuna FOENI

427

1913

212

TM-11-m-B-20180

Conacul Gudenus

sat GAD; comuna GHILAD

f.n.

inc. sec. XIX

Conac

sat GAD; comuna GHILAD

176

1800 - 1850

26

1900
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214

TM-11-m-B-06229

Casă

sat G ĂVOJDIA; comuna
GĂVOJDIA

215

TM-11-m-B-06230

Casă

sat GĂ VOJDIA; comuna
GĂ VOJDIA

111

1860

216

TM·II-m-B-06231

Biserica ortodoxă sârtlească "Sf. Ioan
Botezălorul"

sat GELU; comuna VARIAŞ

203

1746

217

TM-11-m-B-06232

Casă

sat GIARMATA; comuna
GIARMATA

171

inc. sec. XX

218

TM-11-m-B-06233

Biserica romana-catolică "Sf. Iosif

sat GIARMATA; comuna
GIARMATA

Str. Principală 419

1730

219

TM-11-m-B-06234

Depozit de cereale

sat GIERA; comuna GIERA

91

sec. XIX

o

1759

�

220

TM-11-m-B-06235

Biserica "Sf. Dumilru"

sat GIROC; comuna GIROC
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221

TM-11-m-B-06236

Casă

sat GROŞI; comuna MARGINA

55

1900

222

TM-11-m-A-06237

Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului"

sat GROŞI; comuna MARGINA

56

1741

o
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Nr. crt.

Cod LMI

Localitate

Denumire

Adresă

Datare

223

TM·II·m·A-06238

Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnulu(

sat HEZERtŞ; comuna COŞTEIU

138

sec. XVIII

224

TM-11-m-B-06239

Conac

sat HODONI; comuna
SATCHINEZ

92 A

sf. sec. XVIII

225

TM·II·m·B-06240

Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnulu(

sat HOMOJDIA; comuna CURTEA 19

1 782 - 1804

226

TM-11-m·B-06241

Biserica sârbească "SI. Arhanghel Gavril"

sat IVANDA; comuna GIULVĂZ

192

1851

227

TM-11-m-B-06242

Casă şvăbească

oraş JIMBOLIA

Str. Oiel 4

sec. XIX

228

TM-II·m·B-06243

Conacul Csekonics

oraş JIMBOLIA

Str. Vladimirescu Tudor 81

sec. XVIII

229

TM-11-m-B-06244

Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva"

sat aparţinător JUPÂNEŞTI; oraş
FÂGET

52 1n cimitir

sec. XVIII

230

TM·II-m·B-06245

Biserica romana-catolică "SI. Tereza"

sat LENAUHEIM; comuna
LENAUHEIM

539

1 778

231

TM-11-m-A-06246

Casa Nikolaus Lenau, anterior han de poştă,
azi muzeu

sat LENAUHEIM; comuna
LENAUHEIM

542

sec. XVIII

232

TM-II·m·B-06247

Casă

sat LIEBLING; comuna LIEBLING

222

1880

233

TM-11-a-B-06248

Ansamblul conacului Liptay

sat LOVRIN; comuna LOVRIN

200

sec. XIX

234

TM-11-m·B-06248.01

Conacul Liptay

sat LOVRIN; comuna LOVRIN

200

1820

235

TM-11-m-B-06248.02

Parc

sat LOVRIN; comuna LOVRIN

200

sec. XIX

236

TM-11-m-B-06249

Casă

sai LOVRIN; comuna LOVRIN

Str. Nisipului 119

1906
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Nr. crt.

Cod LMI

Localitate

Denumire

Adresă

Datare

237

TM-11-m-B-06250

Biserica siirbească de lemn "Sf. Gheorghe"

sat LUCAREŢ; comuna
BRESTOVĂŢ

36

1750

238

TM-11-m-A-06252

Hanul Poştei

municipiul LUGOJ

Str. 20 Decembrie 1989 1

1726

239

TM-11-m-B-06253

Teatrul vechi

municipiul LUGOJ

Str. Bucegi 2

1835

240

TM-11-a-A-06254

Fosta mănăstire a minoritilor

municipiul LUGOJ

Str. Bucegi 4

1733

241

TM-11-m-A-06254.01

Biserica fostei manăsliri a minoritilor

municipiul LUGOJ

Str. Bucegi 4

1733

242

TM-11-m-A-06254.02

Clauslrul fostei mănăsliri a minorililor

municipiul LUGOJ

Str. Bucegi 4

1733

243

TM-11-a-A-06251

Ansamblul urban "Piala I.C. Drăgan"

municipiul LUGOJ

Piala Drăgan I.C.

sec. XVIII - XX

244

TM-11-m-B-06255

Casa. fost atelier de cizmar

m\micipiul LUGOJ

Str. Iancu Avram 59

1878

245

TM-11-m-A-06256

Turnul fostei biserici "Sf. Nicolae'"

municipiul LUGOJ

Piala Victoriei f.n.

1726

246

TM-11-m-A-06257

Biserica "Adormirea Maicii Domnului"

municipiul LUGOJ

Piala Victoriei 2

1759 - 1766

247

TM-11-m-A-06258

Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva". azi
biserica de cimitir

sat MARGINA; comuna MARGINA f.n.Tn c1milir

1737

248

TM-11-m-B-06259

Casă

sat MARGINA; comuna MARGINA 62

1900
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TM-11-m-B-06260

Casă

sat MARGINA; comuna MARGINA 112

1900

250

TM-11-m-B-06261

Conac

sat MAŞLOC; comuna MAŞLOC

1 855

142

o
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Nr. crt.

Cod LMI

Localitate

Denumire

Adresă

Datare

251

TM-11-a-A-06262

Mănăstirea sârbească "Sf. Gheorghe"

sat MĂNĂSTIRE; comuna BIRDA

f.n.

1793 - 1794

252

TM-11-m-A-06262.01

Biserica mănăsliriî sârbeştî "Sf. Gheorghe"

sat MĂNĂSTIRE; comuna BIRDA

f.n.

1793 - 1794

253

TM-11-m-A-06262 .02

Chilii

sai MĂ NĂSTIRE; comuna BIRDA

f.n.

1793 - 1794

254

TM-11-m-8-06263

Casă

sai MOŞNIŢA NOU Ă; comuna
MOŞNIŢA NOUĂ

Sir. Urseni 132

1920

255

TM-11-m-B-06264

Biserica de lemn "Sf. Nichita Romanul"

sat NEMEŞEŞTI; comuna
MARGINA

8

1798

256

TM-11-m-B-06265

Casă

sai OLOŞAG; comuna ŞTIUCA

67

1926

257

TM-11-m-B-06266

Casă

sai OLOŞAG. comuna ŞTIUCA

72

1902

258

TM-11-m-A-06267

Biserica "Adormirea Maicii Domnului"

sai OLOŞAG; comuna ŞTIUCA

127

sec. XVIII

259

TM-11-m-B-06268

Biserică romana-catolică

sai ORŢIŞOARA; comuna
ORŢIŞOARA

206

1786

260

TM-11-a-A-06270

Mănăstirea Partoş

sai PARTOŞ; comuna BANLOC

116

sec. XVI - XVIII

261

TM-11-m-A-06270.01

Biserica "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril"

sai PARTOŞ; comuna BANLOC

116

1750 - 1753

262

TM-11-m-A-06270.02

Paraclis

sai PARTOŞ; comuna BANLOC

116

sec. XVI, iconostas
picla! sec. XVII

263

TM-11-m-8-06269

Biserica "Înălţarea Domnului"

sai PARŢA. comuna PARŢA

181

1851

264

TM-11-m-B-06271

Casă

sai PĂDURANI; comuna
MĂ NĂŞTIUR

20

sec. XIX
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Nr. crt.

Cod LMI

Localitate

Denumire

Adresă

Datare

265

TM-11-m·B-06272

Biserica romano-<:alolica "SI. Ioan Nepomuk"

sa\ PERIAM: comuna PERIAM

Calea Aradului 149

1750,modif. 1 900

266

TM-11-m-B-06273

Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului"

'
sat PIETROASA: comuna
PIETROASA

90

1 779

267

TM-11-m-A-06274

Biserica de lemn ·cuvioasa Paraschiva"

sat POIENI: comuna PIETROASA

109

1791

268

TM-11-m-A-06275

Biserica de lemn "Sf. Arhangheli"

sat aparţinator POVERGINA; oraş 40
FĂ GET

1782 - 1 783

269

TM-11-m-A-06276

Conacul Ambrozi

sat REMETEA MARE: comuna
REMETEA MARE

1 820

270

TM-11-m-A-06277

Biserica de lemn "Naşterea Sf. Ioan
Botezatorul"

sat ROMÂNEŞTI: comuna
TOMEŞTI

271

TM-11-m-B-06278

Conacul Nikolici

sat RUDNA: comuna GIULVĂZ

272

TM-11-m-B-06280

Casa

sat SACOŞU MARE: comuna
DAROVA

96

1 733

273

TM-11-m-B-06279

Casa

sat SACOŞU MARE; comuna
DAROVA

186

1 878

274

TM-11-m-B-06281

Casa

sat SACOŞU MARE: comuna
DAROVA

234

1 922

275

TM-11-a-B-06282

Gospodarie (doua corpuri)

sat SACOŞU MARE: comuna
DAROVA

280

1907

"'
.....
o

276

TM·II·m·B-06283

Casa Baraj (stavilar)

sat SĂNMIHAIU ROMĂN; comuna Pe canalul Bega
SĂNMIHAIU ROMĂN

sec. XIX

�

27 ln cimitir

sec. XVIII

sec. XIX
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277

TM-11-m-B-06284

Şcoala de Agricultura

oraş SĂNNICOLAU MARE

Str. Babeş Victor 100

sec. XIX

278

TM-11-m-B-06285

Casa

oraş SĂNNICOLAU MARE

Str. Barnu�u Simion 35

1 820

o
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Nr. crt.

Cod LMI

Localitate

Denumire

Adresă

Datare

Sir. Republicii 3

1783 - 1787

279

TM-11-m-A-<16286

Biserica ortocloxâ sârbească •Adormirea Maicii
Domnulu(

oraş SÂNNICOLAU MARE

280

TM-11-m-A-06287

Conacul Nako

oraş SÂNNICOLAU MARE

Str. Republicii 1 4

1864

281

TM-11-m-B-<16288

Casă

localitate componenta SCUUA;
oraş GÂTAIA

103

1904

282

TM-11-m·B-06289

Casă

sat SECAŞ; comuna SECAŞ

67

1 879

283

TM-11-m-B-06290

Casa

sat SINTEŞTI; comuna MARGINA 86

1920

284

TM-11-m-B-<1629 1

Casă

sat SINTEŞTI; comuna MARGINA 89

1900

285

TM-II·m·B-<16292

Casă

sat ŞAG; comuna ŞAG

Str. l 45

1 850

286

TM-11-a·B-06293

Ansamblul rural "Zona PieJei"

sat ŞANDRA; comuna ŞANDRA

intre nr. 29-32. 175-179. 274277. 445-44 7 zona pieJei

inc. sec. XX

287

TM-I�m-A-06294

Biserica "Schimbarea la Faţa" a Mănăstini
"Săraca"

sat apaf1inător ŞEMLACU MIC;
oraş GÂTAIA

288

TM-11-a-B-06295

Ansamblul rural "Zona PieJei şi parcul"

sat TEREMIA MARE; comuna
TEREMIA MARE

I ntre nr. 45, 75-78, 554-555, 565- sec. XVIII - XIX
569, 637-639 zona pieJei cu
parcul

289

TM-11-m-B-06296

Casa

sat TEREMIA MARE; comuna
TEREMIA MARE

544

1 906

290

TM-11-m-B-06297

Bisenca romano-<:atolică "Pogorărea Duhului
stanr

sat TEREMIA MARE; comuna
TEREMIA MARE

638

sec. XVIII,rel. 1 867,
1 928

291

TM-11-m-B-<16298

Casa luliana Suba

sat ULIUC: comuna SACOŞU
TURCESC

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
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sec. XV,pictată 1730

1920

r. crt.

Adresă

Datare

292

TM-11-m-A-06299

Biserica de lemn "Sf. Apostoli Petru şi Pavel"

sat ZOL T; comuna FÂRDEA

71 ln cimitir

sec. XVIII

293

TM-III·m-B-06300

Monumentul lui Vicenţiu Babeş

municipiul TIMIŞOARA

Parcul Central

1934

294

TM-111-m-B-06301

Bustul lui Barbu Ştefănescu Delavrancea

municipiul TIMIŞOARA

Parcul Central

1933

295

TM-111-m-B-06302

Bustul lui Mihai Eminescu

municipiul TIMIŞOARA

Parcul Cinematografului "Capitol" 1 960

296

TM-111-m-B-06304

Monumentul Dr. A. Căndea

municipiul TIMIŞOARA

Bd. Babeş Victor 2 (Parcul
botanic)

1931

297

TM-111-m-B-06305

Bustul lui Victor Babeş

municipiul TIMIŞOARA

Bd. Babeş Victor 16

1934

298

TM-111-m-B-06303

Bustul lui Eremia Grigorescu

municipiul TIMIŞOARA

Str. Dima Gh.

299

TM-111-m-A-06306

Statuia "Sf. Ioan Nepomuk"

municipiul TIMIŞOARA

Str. Dragalina Ion. general 1 3

1722

300

TM-111-m·B-06307

Obelisc în memoria celor căzuţi la 1848

municipiul TIMIŞOARA

Calea Ghirodei 1 2

sec. XIX

301

TM-111-m·B-06308

Monumentul lui Emanuil Ungureanu

municipiul TIMIŞOARA

Piaţa Huniade Iancu f.n.

1931

302

TM-111-m-A-06309

Statuia "SI. Maria" şi "Sf. Ioan Nepomuk"

municipiul TIMIŞOARA

Piaţa libertăţii f.n.

1756

303

TM-111-m-B-06310

Monumentul lui Traian Lalescu

municipiul TIMIŞOARA

Bd. Mihai Viteazul 1 curtea
Institutului Politehnic

1930

304

TM-111-m-B-06311

Monumentul lui Anton Sailer

municipiul TIMIŞOARA

Piaţa Regina Maria f.n.

1906

305

TM-111-m-B-06312

Monumentul lui Eftimie Murgu

municipiul TIMIŞOARA

Bd. Revoluţiei din 1989 f.n.

1965

Cod LMI

Localitate

Denumire

(Parcul botanic)

1 928
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Ol
U1

Nr. crt.

Cod LMI

Localitate

Denumire

Adresă

Datare

306

TM-111-m-A-063 1 3

Monumentul "SI. Treime"

municipiul TIMIŞOARA

Pia\8 Unirii f.n.

1740

307

TM-111-m-B-06314

Monumentul Lupa Capilolina

municipiul TIMIŞOARA

Pia\8 Victoriei f.n.

1 926

308

TM-111-m-A-06315

Slaluia "SI. Florian·

oraş JIMBOUA

Str. Republicii f.n.

sec. XIX

309

TM-111-m-B-06316

Statuia doctorului Diel

oraş JIMBOLIA

Str. Vladimirescu Tudor 81 in
parc

1935

310

TM-III·m-A-06 3 1 7

Statuia poetului Nikolaus Lenau

sat LENAUHEIM; comuna
LENAUHEIM

258 in fala Primariei

sec. XX

311

TM-111-m·B-06322

Monumentul generalului Ion Dragalina

municipiul LUGOJ

Str. Balan Ioan. episcop dr.

sec. XX

312

TM-111-m-B-06 3 1 8

Monumentul lui Coriolan Brediceanu

municipiul LUGOJ

Splaiul Brediceanu C. f.n.

sec. XX

313

TM-111-m-B-06 3 1 9

Bustul lui Traian Grozavescu

municipiul LUGOJ

Splaiul Brediceanu C.
teatrului

314

TM-111-m-B-06320

Monumentul lui Ion Vidu

municipiul LUGOJ

Splaiul Brediceanu C. f.n.

sec. XX

315

TM-111-m-B-06321

Monumentul Eroilor de la 1916-1918

municipiul LUGOJ

Piaţa Dragan I.C.

sec. XX

316

TM-111-m-A-06323

Statuia ·sr. Ioan Nepomuk"

oraş SÂNNICOLAU MARE

In faţa bisericii romano-calolice

1757

317

TM-111-m-B-06324

Bustul lui Mihai Eminescu

oraş SÂNNICOLAU MARE

Str. Republicii 1 7

sec. XX

318

TM-111-m·A-06325

Monumentul ·sr. Treime"

sat TEREMIA MARE; comuna
TEREMIA MARE

In parc

1 806

319

TM-111-m·B-06326

Monumentul lui Traian Vuia

sat TRAIAN VUIA; comuna
TRAIAN VUIA

32

1 962
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in fala

sec. XX

Nr. crt.

Cod LMI

Localitate

Denumire

Adresă

Datare

320

TM-IV-m·B·06327

Mormântul lui Ioachim Miloia

municipiul TIMIŞOARA

Str. Cosminului 13 cimitirul
Elisabetin

1942

321

TM-IV-m-B-06328

Mormântul medicului Paul Vasici

municipiul TIMIŞOARA

Str. Cosminului 13 cimitirul
Elisabetin

1881

322

TM·IV-m-B-06329

Mormantul pictorului Ioan Zaicu

municipiul TIMIŞOARA

Str. Cosminului 13 cimitirul
Elisabetin

1915

323

TM·IV-m-A·06330

Monumentul militar austriac, dedicat
evenimentelor de la 1 848-1849

municipiul TIMIŞOARA

Str. Lăzărescu Vasile. mitropolit
dr. in Cimitirul Eroilor

1852

324

TM-IV-m-B-06331

Casa scriitorului Dositei Obradovici

oraş CIACOVA

Str. Obradovici Dosite1 1 1

sec. XVIII

325

TM·IV-m-A·06332

Mausoleul familiei Mocioni

sat FOENI; comuna FOENI

In cimitir

sec. XIX

326

TM-IV-m-B-06333

Mormântul colectiv din timpul epidemiei de
ciumă din 1834 (Der Grabatzer Kalvarienberg)

sat GRABAŢ; comuna
LENAUHEIM

La marginea satului

1 838

;JJ

Str. Bână!eanu 1. P. 1 3

sec. XIX
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327

TM-IV .m-B-06334

Casa scriitorului Ion Popovici Băna,eanu

municipiul LUGOJ

328

TM-IV·m-B-06335

Casa poetului V. V. Delamarina

municipiul LUGOJ

Str. Delamarina V. V. 19

sec. XIX

329

TM-IV-a-B-06336

Ansamblul cimitirului ortodox

municipiul LUGOJ

Str. Făgetului

sec. XIX - XX

330

TM-IV-m-B-06336.01 Mormântul lui Coriolan Brediceanu

municipiul LUGOJ

Str. Fâgetului In cimitirul
ortodox, cripta cepelei

331

TM-IV-m-8-06336.02 Mormăntul publicistului Valeriu Branişte

municipiul LUGOJ

Str. Fâgetului in cimitirul ortodox sec. XIX
(cripta capelei)

332

TM-IV-m-8-06336.03 Mormântul lui V. V. Delamarina

municipiul LUGOJ

Str. Făgetului in cimitirul
ortodox, sector 2. parcela C

1896

333

TM-IV-m-B-06336.04 Mormântul lui Traian Grozavescu

municipiul LUGOJ

Str. Fagetului In cimitirul
ortodox, sector 3. parcela A

1 928
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Nr. crt.

Cod LMI

Localitate

Denumire

Adresă

Datare

334

TM-IV-m-B-06336.05 Mormântul lui Eftimie Murgu

municipiul LUGOJ

Str. Fagelului in cimrtirul ortodox sec. XIX
(cripta capelei)

335

TM-IV-m-B-06336.06 Mormantul istoricului George Popovici

municipiul LUGOJ

Str. Fagetului in cimitirul
ortodox, sector 1, parcela A

1927

3 36

TM-IV-m-B-06336 .07 Mormântul compozitorului Ion Vidu

municipiul LUGOJ

Str. Fagelului in cimitirul
ortodox. parcela 9

1931

337

TM-IV-m-B-06337

Casa artistului Traian Grozavescu

municipiul LUGOJ

Str. Grozavescu Traian 8

1 843

338

TM-IV-m-B-06338

Casa compozitorului Ion Vidu

municipiul LUGOJ

Str. Vidu Ion 36

1870

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
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LMI 2004: TM-I-s-B-06049
•

Situ! arheologic de fa Timişoara, municipiul Timişoara, Cioreni (Gara Ronaf), TM-I-s-B-06049.0 1
Aşezare medievală timpurie, epoca medievală timpurie, TM-I-s-B-06049.02 Aşezare daco-romană, sec. I I I-IV p Chr., epoca
•

•

daco-romană

Cioreni
"Situl arheologic
de la Timişoara"
COD SIT LMI 2004. TM·I-s·B-06049

Aşezarea medievală timpurie
COD SIT LMI 2004: TM·I-m·B-06049.01

Aşezarea daco-romană
COD SIT LMI 2004: TM-1-m-B-06049.02
Suprafata SIT: 7,8 ha
Perimetru SIT: 1155 m

Coordonale GPS:
N 45'47"5927"
E 21'09'48.54"

Coordonate Dealul Piscului 1 Stereo 70

201870.296, 484923.275

LEGENDA
..___.__...,.:i
•oom
C

canton CFR Rone1

ollmU--SIT
OP•rwn.tru&T
�Boma

1556 (8)· TlmlfOllr• Bllm

- - • c.leFetttiJI

1. Date geografice despre sit:

1.
2.

punct: " Câmpia Cioreni".
reper localizare: la 690 m SV de cantonul C.F.R.
Ronaf, în curba căii ferate Timişoara - Sânnicolau
Mare; la 700 m VNV de Gara CFR Ronat' si la 7 km
NV de catedrala din Timisoara.
'
reper hidrografic: la 950 m N de versantul drept al
Pârâului Beregsău.
coordonate GPS: 45 47 47 N; 21 09 34 E, 88, 7 m
altitudine.
coordonate Stereo 70: 484592; 201 665.

II. Date istorice despre sit:

1.
2.

'

3.
4.
5.

tip sit: aşezare deschisă şi necropolă.
datare: epoca dacică (mormântul de incinerafie de sec.
IV î. Hr.); epoca post-romană (aşezarea rurală de sec.
I I - IV d. Hr.); epoca medieval-timpurie (necropolă de
sec. X-XI d. Hr.).

I I I . Importanţa sitului:

1.
2.

starea de conservare: foarte slabă.
stare actuală: teren arabil.

LMI 2010: TM-I-s-B-06049; TM-I-s-B-06049.0 1 ; TM-I-s-B-06049.02 - Cioreni" , Timişoara (municipiu), situ! a fost distrus

"
aproape complet în anii ,80 de lucrările de hidroameliorafii şi amenajarea teritoriului, iar complexele arheologice au fost epuizate
în urma cercetărilor arheologice de salvare. Actualmente terenul este steril arheologic. Propusă spre radiere
33
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LMI 2004: TM-I-s-A-06050

•

Fortificaţiile cetăţii Timişoara, municipiul Timişoara, Str. Cuza Alexandru Ioan nr. 1 , Parcul

Botanic, sec. XVIII
Tim işoara
Fortificatii le Cetătii Timişoara
COD SIT LMI 2004: TM�-s-A-06050
Suprafata SIT: 0,0075 ha

Perimetru SIT: 33 m

Coordonate GPS;
N 45'45'30.76"
E 21'13'34.84"
Coordonate Dealul Piscului 1 Stereo 70:
206536.246, 480108 766

LEGENDA
L "'""' - - '"
C> - srr
@ stMpo.�
25m

1. Date geografice despre sit:
l.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I I. Date istorice despre sit:

punct: Basrion - Parcul Botanic
reper localizare: Parcul Botanic
reper hidrografic: 1 km N de Canalul Bega
parcelă cadastrală:
regim j uridic:
forma de relief: campie
stare de conservare: forte slaba
date G PS: latitudine, longicudine, alticudine:
45o45 ' 30.84 " N, 2 1 ° 1 3'3 1 .76 " E, 92 m
stare actuală: parc municipal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

cod ansamblu: 1 5 5262.0 1 .0 1
nume ansamblu: Fortificatiile
cetătii Timisoara
'
,
tip ansamblu: 1 1 2 aşezare fortifica�ă
datare: sec. XVI-XVII d.H.
perioada: 432 ep medievala tarzie
cultura: faza culturală: observaţii: fragment din zidul basrionar al Cetăţii
Timişoara

III. Importanţa sitului:

1.
2.

Stare de conservare slabă
Stare accuală: î n incinta Parcului Botanic

LMI 2010: TM-I-s-A-06050 - " Calea Aradului, 1 " , Timişoara (municipiu), fragmentul de ruină din " Parcul Botanic " face parte

din fortificaţia habsburgică a Timişoarei, trebuind transferat la Secţiunea Monumente Istorice a LMI Timiş, constituind acelaşi
ansamblu cu monumentele TM-II-a-A-06 1 03 şi TM-II-m-A-06 1 03.03. Propusă spre radiere.

34
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LMI 2004: TM-I-s-A-0605 1

•

Cetate de pământ, sar Alioş, comuna Maşloc, Cetatea Turcească, 1 km. SE de sat, sec. XIV- XV
ALIOŞ
"Cetatea Turcească"
Fortlflcatle de pământ medievală
COD SIT LM1 2004: TM-1-s·B-06051
Suprafata SIT: 5,8 ha
Per1metru SIT: 901 m
Coordonate GPS:
N 46'01'41 .29"
E 21'29'17.18"
Coordonate Dealul Plscului 1 Stereo 70:
228205.412, 509121.892

LEGENDA

..... . ..
!
L ... ......�

f'

.

.

Q

Zonă protecţie sit

.

Fortificaţie
Pescărie modernă

�------�•oo m
Echidistanta curbelor de nivel: 0,5 m

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: " Cetatea Turcească" .
2. reper localizare: la 2 , 1 km SE fa fă de biserica ortodoxă
din Alioş; la 4,65 km NE fafă de biserica ortodoxă din
Maşloc şi la 6,5 km SV fafă de biserica ortodoxă din
Chesinr.'
3. reper h idrografic: la 200 m N de versanrul drept al
pârâului Valea Afundă, aBuenr stânga a pârâului Fibiş.
4. coordonare G PS: 46 01 27 N; 21 30 05 E, 1 60 m
altitudine.
5 . coordonare Stereo 70: 508658; 2292 1 8.

II. Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sit: forrificatie
deschisă.
'
' de pământ s i asezare
datare: epoca b ronzului (cult�tra Tiszapolgar şi Bz D);
epoca Latene; epoca prefeudală (sec. VIII-IX) ; epoca
medieval timpurie (sec. XII-XIII) epoca medieval
dezvoltată (sec. XIV-XVI)

III. Importanţa sitului:

1.
2.

starea de conservare: bună.
stare actuală: teren arabil şi pescărie modernă.

LMI 2010: TM-I-s-A-0605 1 1 - Forrificaria de pământ " Cetatea Turcească" , Alioş (corn. Maşloc) , 46 0 1 27 N 2 1 30 05 E, Epoca

bronzului; epoca Latene; epoca prefeudală; epoca medieval- timpurie; epoca medieval- dezvoltată

35
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LMI 2004: TM-I-s-A-06052
NV de sat, sec. XII- XV

•

Situ! arheologic Dealul Crucii, sat Becicherecu Mic, comuna Becicherecu Mic, Satul vechi, 2 km.

Becicherecu Mic
"Satu Vechi • Dealul Crucii"
Aşezare feudală
COD SIT LMI 2004: TM·I·s-8.()6()52
Suprnfaţa SIT: 4 ha
Perimetru SIT: 800 m
Coordonate GPS:
N 45'52'26.28'
E 21'01'59.11'

Coordonate Dealul Plscului 1 Stereo 70:
192151.601. 493655.543

LEGENDA

['......... !
.

i ... . . .... . .l
t

[D
.

Zonă protecţie sit
Troilă
Cazemată

.

Aşezare

Echidistanta curbelor de nivel: 0,5 m

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: " Dealul Crucii" .
2 . reper localizare: l a 4,45 k m N N V d e biserica ortodoxă
din Becicherecu Mic; 5,6 km ESE de biserica ortodoxă
din Biled; 5,6 km SSV de biserica ortodoxă din
Hodoni.
3. reper hidrografic: la 980 m NNE de versantul stâng al
Pârâului Apa Mare.

prefeudală (sec. VIII-IX) ; epoca medieval timpurie
(sec. XII-XIII)
III. Importanţa sitului:

1.
2.

starea de conservare: bună.
stare actuală: teren arabil, partea centrală fiind
afectată de construcţia unui buncăr de beton de mari
dimensiuni din anii 1 950 ai secolului XX.

Il. Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sit: aşezare deschisă.
datare: epoca neolitică, epoca post-romană, epoca

LMI 2010: TM-I-s-B-06052 - Asezarea deschisă multistratificată " Dealul Crucii " , Becicherecu Mic (comună), 45 52 26 N 2 1 0 1

5 9 E, epoca neolitică; epoca post�romană; epoca prefeudală; epoca medieval-timpurie

36
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LMI 2004: TM-I-s-A-06053

•

Cetatea DosuL, sat Bencecu de Jos, comuna Pişchia, Dosul, 1 .2 krn. NV de sat, sec. XII- XIV

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: " Cetatea Dosul"
2. reper localizare: neidenrificată
3. reper hidrografic: neidentificat

4.

II. Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sit: aşezare deschisă.
datare: epoca neolitică, epoca post-romană,
epoca prefeudală (sec. VIII-IX) ; epoca medieval
timpurie (sec. XII-XIII) .

III. Importanţa sitului:

1.
2.

stare de conservare: nu există
stare actuală: nu există

LMI 2010: TM-I-s-B-06053 - " Cetatea Dosul " , Bencecu de Jos (corn. Pişchia), verificările minutioase ale bibliografiei de

specialitate, a materialului carrografic, toponimie, inforrnările în teren la localnici şi aurorităti publice locale, cât şi cercetările
sistematice de teren nu au identificat obiectivul arheologic. Propusă spre radiere.

37
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LMI 2004: TM-I-s-B-06054

•

de sat, mii. IV a. Chr., Neolitic

Te!L-ulde la Bucovăţ, sat Bucovă�; comuna Bucovă�, " Gruniul cu cremene", la 1 50-200 m N

Bucovăt
"Gruniul cu C remene"
Tel l neolitic
COD S I T LMI 2004: TM·I·s-8-06054
Suprafa!a SIT: 1 .856 ha
Perimetru SIT: 505 m
Coordonate GPS:
N 45"45"25.43"

E 2 1"23"22.55"
Coordonate Dealul Piscului 1 Stereo 70:

219219.742. 479356.821

LEGENDA

L. .... .J
.

.

Zonă protecţie sit

.

'

'
.

A'11TJf1IDb
�
CI)

Aşezare

Zonă afectata de exploatarea
modernă a lutului

statp electric

Echidistanta curbelor de nivel: 0.5 m

1. Date geografice despre sit:
1.
punct: "Cremeniş" , " Gruiul cu cremene" .
2. reper localizare: la 860 NE de biserica ortodoxă din
Bucovă�; la 2,55 km NV de biserica ortodoxă din
Bazoşu Nou şi la 2,78 km SSE de biserica ortodoxă
din Remetea Mare.
reper hidrografic: la 2,3 km S de actualul versant stâng
3.
al Canalului Bega.

II. Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sit: tel!.
datare: epoca neolitică (Grupul Bucovă�) .

III. Importanţa sitului:

1.
2.

starea de conservare: medie (degradat în partea de SE
de exploatările moderne de lut).
stare actuală: zonă pârlogită la marginea localităţii, cu
o bogată vegeta�ie de scaieţi şi urzici în sezonul cald.

LMI 2010: TM-I-s-B-06054 - Tell-ul " Gruiul cu cremene" ,Bucovă� (corn. Remetea Mare) ,45 45 2 1 N 2 1 23 1 6 E, epoca neolitică

38
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LMI 2004: TM-I-s-A-0605 5

•

Cetatea Morisena, sat Cenad, comuna Cenad, centrul satului, sec. X - XVII
Cenad
Cetatea Morisena
COD SIT LMI 2004: TM·I-s-A.Q6055
Suprafa\a SIT: 13 ha
Perimetru SIT: 1500 m
Coordonate GPS:
N 46'06'39.19'
E 20'35'1 6.44'
Coordonate Dealul Piscului 1 Stereo 70:
159081.673, 521 805.280

LEGENDA

["""""'!

L .........J

Zonă protectie sit

Planul Cetăţii şi Oraşului
Morisena (L. F. Marsigli, 1697)

25m

1. Date geografice despre sit:
1.
punct: ", nrravilanul localitătii" .
2. reper localizare: sirul arheologic se circumscrie, în
bună parte, localirătii moderne, nucleul fiind, cel mai
probabil, în j urul actualei Biserici Catolice.
3. reper hidrografic: la 1 ,4 km S de versantul stâng al
râului Mureş.
4. coordonate G PS: 46 08 1 8 N 20 35 1 1 E; 88, 1 m
altitudine.
5 . coordonate Stereo 70: 5 2 1 804; 1 59 1 99.

II. Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sit: aşezare urbană fortificată şi centru ecleziastic.
datare: epoca bronzului; epocă romană (?); epoca
medieval timpurie; epoca medieval dezvoltată; epoca
medieval târzie.

III. Importanţa sitului:

1.
2.

stare de conservare: slabă, doar urme arheologice în sol
stare actuală: i ntravilanul Iocalitătii Cenad

LMI 201 0: TM-I-s-A-06055- Aşezarea urbană medievală " Urbs Morisena" Cenad (comună) 6 08 1 8 N 20 35 1 1 E, epoca

bronzului; epocă romană (?); epoca medieval timpurie; epoca medieval dezvoltată; epoca medieval târzie
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LMI 2004: TM-I-s-B-06056

•

Câmp de tumuli, sat Checea, comuna Checea, în hotarul satului mii. II a. Chr., epoca bronzulu
Checea
Câmp de tumuli*
COD SIT LMI 2004: TM-1-s-B-06056
Suprafata SIT: 96,5 ha
Perimatru SIT: 3976 m
" T t.WI'IYi rw. 1

Cootdc:INte GPS;
N 45"43'32.35"

Coordonlte
l Stefeo 70;

177440.801, <477892.070

E 20'"51'16.t7

� GPS

" Turnul rw. 2

Coordonate &er.o 70

176968054, .77430.535

N .45"43-16.&:r
E 20"S0'55.U"

Coo<donato GPS

• Tumulnr 3
Coordonate Stateo 70:
177011.031, 477469 775

N 45"43'17.9r
E 20"50'57N

• Tuti'U nt. 4
Coordonate GPS
N 45"43'21.21"
E 20"50 41 tO"'

Coordonate GPS
N 45"<43'36.0T

Coordonate Slareo 70;

1166n 821, 477587.494

" Turnul rv 5
Coordotoa e St&reo 70
176&41.055, 478047.161

E 20"50'38.83"

LEGENDA

c:: : : :
Q

Zonă protectie sit

Contur turnul

�m

Echidistanta curbelor de nivel: 0,5

1. Date geografice despre sit:
1 . TUMUL 1 :
2. Date geografice despre sit:
3. punct: " Checea Est" .
4. reper localizare: la 1 ,5 km ESE de biserica din Checea;
820 m V de Canalul Checea - Jimbolia; cea. 50 m sud
de drumul de �ară care părăseşte localitatea spre E, pe
lângă fostul C.A.P.
5. reper hidrografic: 820 m V de actualul curs al Canalului
Checea - Jimbolia
6. coordonate GPS: 45 44 47 N ; 20 5 1 26 E; 78, 5 m
altitudine.
7.
coordonate Stereo 70: 4802 1 5 ; 1 7790 1 .

m

TUMUL 2:
1 . Date geografice despre sit:
2. punct: " Halta Lupului Vest" .
3. reper localizare: la 2,85 km SE de biserica ortodoxă din
Checea şi cea. 250 m V de calea ferată Checea - Cenei
(zona Halta Lupului).
4. reper hidrografic: la 1 ,04 km V de versantul drept al
Canalului Checea - Jimbolia
5. material arheologic: cercetările atente de suprafa�ă nu
au descoperit nici un fel de material arheologic.
6.
coordonate GPS: 4 5 43 58 N ; 20 50 52 E; 79 m
al ti tudine.
7. f. coordonate Stereo 70: 478742; 1 77089.

LMI 2010: TM-I-s-B-06056 " Câmp de tumuli" , Checea (comună), T l : 4 5 44 47 N 20 5 1 26 E; T2: 45 43 58 N 20 50 52 E;

T3: 45 43 42 N 20 5 1 09 E; T4: 45 43 1 4 N 20 5 1 1 7 E; T5: 45 43 29 N 20 5 1 1 1 E; T6: 45 43 17 N 20 50 45 E; T7: 45 43
1 5 N 20 50 48 E; T8: 45 43 32 N 20 50 34 E; T9: 45 43 24 N 20 50 36 E; TI O : 45 43 30 N 20 48 4 1 E, epoca bronzului (?)
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TUMULII 3-4:
1 . Date geografice despre sit:
2. punct: jumătatea distan�ei dintre " Halta Lupului" şi
"
"Câmpul Lupului .
3. reper localizare: turnului 3 se aRă la 3,94 km SSE de
biserica ortodoxă din Checea, iar turnului 4 la 4, 1 3 km
SSE de biserică.
4. reper hidrografic: cea. 250 m V de canalul Checea 
Jimbolia (turnului 3) ; 200 m V de canalul Checea Jimbolia (tumulul 4).
5. coordonate GPS: 45 43 42 N ; 21 51 09 E, 79 m
altitudine {tumul 3); 45 43 1 4 N; 20 5 1 1 7 E, 78,5 m
altitudine {tumul 4).
6. coordonate Stereo 70: 474673; 255209 {turnul 3) ;
477357; 1 77558 {tumul 4).

II. Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sit: mormânt tumular {?).
datare: lipsa cercetărilor arheologice impietează asupra
datării obiectivului, el putând fi datat din epoca
bronzului şi până la începuturile epocii moderne.

III. Importanţa sitului:

1.

2.

Stare de conservare: bună, dar în degradare progresivă
datorită lucrărilor agricole moderne
Stare actuală: teren arabil
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LMI 2004:

TM-I-s-B-06058

•

Tell-ul de la Chişoda, sat Chişoda, comuna Giroc, Livezile, la 1 km NE de sat, mil. IV a Chr.,

neolidc
Chişoda
Tell Neolitic

COD SIT LMI 2004: TM-1-s-B-06057
Supţafata SIT: 22,6 ha
Penmetru SIT: 1820 m
Coordonate GPS:
N 45.42'35.83'
E 2 1 ° 1 1 '37.59"
Coordonate Dealul P•S<IJIUi 1 Stereo 70:
203746.977, 474833.027

LEGENDA

L j
,

...........
.
.. .....
0

Zonă protecţie sit
Stâlp inalta tensiune
Drum de pAmant
Aşezare

- Val roman
...___.,___.1.00 m
Echidistanta curbelor de nivel: 0,25 m

1. Date geografice despre sit:
1 . puncr: "Gomila" , " Livezi" .
2. reper localizare: la 1 , 5 km VSV de biserica ortodoxă
din Chişoda; 3 km V de biserica orrodoxă din Giroc;
3,2 km SSE de biserica din cartierului Fratelia.
3. reper hidrografic: la 4,9 km SSE de actualul versant
stâng al Canalului Bega şi la 6,2 km N de actualul
versan t drept al Râului Timiş.
4. coordonate GPS: 45 41 56 N; 21 1 1 35 E; 87, 5 m
altitudine.
5 . coordonate Stereo 70: 473639; 203759.

LMI 20 1 0: TM-I-s-B-06057, Aşezarea

neolitică; epoca medieval dezvoltată

II. Date istorice despre sit:

l.

2.

tip sit: tel!.
datare: epoca neolitică târzie şi epoca medieval
dezvoltată.

III. Importanţa sitului:

1.

2.

starea de conservare: bună, dar în pericol de degradare
datorită lucrărilor agricole moderne şi a exdnderii
suprafefelor construite industriale.
stare actuală: teren arabil.

neolitică " Chişoda Veche - Gomila" , Chişoda (corn. Giroc) ,45 41 56 N 21 1 1 35 E, epoca
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LMI 2004:

TM-I-s-B-06058

•

Val roman, sar Chişoda, comuna Giroc, exrravilan, între CET şi Şag mii. I p. Chr. , epoca romană
N

�
v-�e
's

Chişoda
Val Roman
COD SIT LMI 2004: TM-1-s-6.()6()58
Suprafata SIT:

8,5 ha

Perimetru SIT! 1300 m
Coordonate GPS:
N 45.42'34.69"
E 2 1 . 1 1 '36.11"
Coordonate Dealul Pisculu l / Stereo 70:
203713.343, 474799.393

LEGENDA

f'....... ...Î

L... . .. . . .. �
0

Zonă protectie sit
Stalp inaltă tensiune
Drum de pilmant

.. '

Suprafaţ;} sit

Echidistanta curbeior de nivel: 0,25 m

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: "Valu roman" .
2. reper localizare: sectorul în cauză al valului " roman"
are un traseu de 7,46 km, dispus între punctele notare
de noi drept Chişoda 2 A (în N) şi Chişoda 2 C (în S).
3. reper hidrografic: traseul valului II este cuprins între
actualul curs al râului Timiş (în S, punctul Chişoda
2 C) şi 7, 1 km N de versantul drept al aceluiaşi râu
(punctul Chişoda 2 A)
4. coordonare GPS: Chişoda 2 A (45 42 08 N; 2 1 1 1 29
E; 87 m altitudine); Chişoda 2 B (45 41 4 1 N; 2 1 1 1
30 E; 87,5 m altitudine); Chişoda 2 C (45 38 25 N; 2 1
1 1 5 1 E; 87, 5 m altitudine).
5 . coordonate Stereo 70: Chişoda 2 A (4740 1 5; 203647);
Chişoda 2 B (473 1 8 1 ; 203629); Chişoda 2 C (467 1 13;
203795) .

Il. Date istorice despre sit:

1.
2.

forrifica�ie liniară de pământ.
datare: pufinele investiga�ii arheologice efectuate
asupra acestor forrifica�ii liniare nu au putut stabilii
cu precizie momentul edificării lor, astfel încât plaja
de datare este largă şi vagă. Numeroasele opinii
istoriografice atribuie aceste forrifica�ii epocii romane
dar, până la demararea unor investiga�ii arheologice
punctuale, nu se poate preciza când anume au fost
edificare cele trei linii de valuri de pământ.

III. Importanţa sitului:

1.
2.

starea de conservare: bună, dar în pericol de degradare
datorită lucrărilor agricole moderne şi a extinderii
suprafe�elor construire industriale.
stare actuală: teren arabil.

TM-I-s-B-06058, Fortifica�ia liniară de pământ "Valu roman II " , Chişoda (corn. Giroc) , A: 45 42 08 N 2 1 1 1 29 E
B: 45 4 1 4 1 N 2 1 1 1 30 E C: 45 38 25 N 2 1 I l 5 1 E, epoca romană (?) ; epoca post-romană (?)

LMI 20 10:
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LMI 2004: TM-I-s-A-06059

•

Cetatea medievală de la Făget, oraş Făget, Cetate, la 500 m NE de sat sec. ){\./ - ){\fll

1

'

1

i

Suprafaţa SIT: 1,8 ha
Perimetru SIT: 560 m
Coordonale GPS:
N 45'52'02.91'
E 22'10'13.42'
Coordonale Dealul Pisculul / Slereo 70:
280362.189, 489170.959

LEGENDA
Drumuri de pământ moderne
Canale de desecare moderne

[''""""'!

Zonă protectie sit

FĂGET

1

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: "Cetate".
2. reper localizare: la 1 km NNE de biserica ortodoxă a
oraşului, la 300 m N de DJ 682 Făget - Birchiş.
3. reper hidrografic: pe versantul drept al pârâului rezultat
din confluenp Pârâului Valea Râpelor cu Pârâul Valea
Coşteiului, afluent dreapta al Râului Bega.
4. coordonate GPS: 45 5 1 58 N; 22 1 0 26 E; 1 60 m
altitudine.
5 . coordonare Stereo 7 0 : 489 1 39; 280764.
II. Date istorice despre sit:

tip sir: cetate de piatră şi forrificafie de pământ
datare: sec. ){\fl-){\fll

LMI 2010: TM-I-s-A-06059,

COD SIT LMI 2004: TM-�s-A-06059

� •••• o .. o •••�

1

1.
2.

1
1
'

FĂGET

cetate medievală

"

cetate medievala

Echidistanta curbelor de nivel: 0,25 rn

III. Importanta sitului:

1.

2.

starea de conservare: cetatea de piatră a fost restaurată
cu prilejul cercetărilor arheologice din anii ,80-'90
ai secolului XX, dar lipsa unor măsuri periodice
de conservare, face ca şi această restaurare să intre
în degradare, datorită mediului umed în care este
amplasată cetatea. Forrificaţia de pământ se găseşte în
terenurile agricole ale localnicilor din Făget, lucrările
moderne nivelând si tasând elementele de fortificare,
precum şanţul de l�gărură cu cetatea de piatră.
stare actuală: zonă mlăşrinoasă, cu canale de desecare
şi teren arabil.

Cetatea Făgetului", Făget (oraş), 45 5 1 58 N, 22 10 26 E, Epoca medieval-rârzie
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LMI

2004: TM-1 -s-B-06060

•

Cetate, sar Giarmara, comuna Giarmata, Cetăţuica, la 4 km de sat sec. XIV - XV
Giarmata
"Cetătuica"
COD SIT LMI 2004: TM-1-s-B-06060
Suprafala SIT: 42.82 ha
Perlmelru SIT: 2550 m
Coordonate GPS:
N 45'53'21.20"
E 21 '20'38.61 "
Coordonate Dealul Piscului 1 Stereo 70:
216352.9 1 1 , 494 197.458

LEGENDA

[. .. ........!

� .. . . ...... .l

Zonă protecţie sit

== Canale de desecare
Stâlp medie tensiune
c

Bornă kilometrică

.__
_
_",
_
_
.;;!
220 m

Echidistanta curbelor de nivel: 1 m

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: "Tarlaua Sarad".
2. reper localizare: la 2 km S de biserica ortodoxă din
Pişchia şi la 5 , 1 5 km NNE de biserica ortodoxă din
Giarmara.
3. reper hidrografic: în versantul stâng al Pârâului
Beregsău, la 800 m SSE de ralvegul acestuia.
4. coordonare GPS: 45 53 04 N; 2 1 20 30 E; 1 1 2 m
altitudine.
5. coordonate Stereo 70: 493635; 2 1 6228.

II. Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sit: aşezare urbană fortificată şi aşezare deschisă.
datare: epoca bronzului, epoca post-romană, epoca
medieval-timpurie epoca medieval dezvoltată (sec.

XIV-XVI) .
III. Importanţa sitului:

1.
2.

starea actuală: teren arabil şi DJ 69 1 Timişoara Lipova.
starea de conservare: medie, dar în degradare constantă
şi accelerată datorită lucrărilor agricole moderne. DJ
69 1 , care seqionează obiectivul arheologic a distrus,
prin rambleul său, o parte din sit.

20 10:TM-I-s-B-06060, Aşezarea medievală " Sarad",Giarmata (comună) ,45 53 04 N, 2 1 20 30 E, epoca bronzului, epoca
post-romană, epoca medieval-timpurie, epoca medieval-dezvoltată

LMI
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LMI 2004: TM-1-s-B-0606 1

•

Cetate de pământ, sat Giroc, comuna Giroc, în pădure mil. Il a. Chr., epoca bronzului
G I ROC
" Mescal"
COD SIT L M I 2004: TM·I·s-11-06061

Suprafaţa SIT: 0,55 ha
Perimetru SIT: 338 m
Coo<donate GPS:
N 45.39'57.21"
E 21.1 7'09.04•
Coordonate Dealul Pisculul / Stereo 70:
210682.501 . 469601.83

LEGENDA
Zonă protectie sit

(

Şant fortificatie

Echidistanta curbelor de nivel: 0,25

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: "Mescal" .
2. reper localizare: Sirul se aRă la 5,62 km SE faţă de
biserica ortodoxă din Giroc; 3,6 km SV faţă de biserica
ortodoxă din Urseni; 1 ,8 km NE faţă de latura estică
a Pădurii Giroc.
3. reper hidrografic: în faleza malului drept al Râului
Timiş.
4. coordonate GPS: 45 39 43 N 21 17 04 E; 90 m
altitudine.
5. coordonate Stereo 70: 46920 1 ; 20 1 680.

m

Il. Date istorice despre sit:

1.
2.

tel! şi fortificaţie de pământ.
datare: epoca bronzului; prima epocă a fierului Hallstatt; evul mediu târziu şi epoca modernă.

III. Importanţa sitului:

1.
2.

starea actuală: albia majoră a Râului Timiş.
starea de conservare: medie, situ! fiind degradat de
evoluţia modernă a cursului Timişului şi de construirea
digului drept al acestui râu.

"

LMI 2010:TM-I-s-B-0606 1 , Situ! multistratificat " Mescal , Giroc (comună), 45 39 43 N, 2 1 1 7 04 E, epoca bronzului; Hallstatt;

epoca medieval-târzie; începutul sec. XIX
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LMI 2004: TM-I-s-A-06062

•

Aşezareafortificată de la Herneacova, sat aparţinător Herneacova, oraş Recaş, Cetate la N de sat mii.

I a. Chr., Hallstatt, Latene

Herneacova
"Cetate"
COD SIT LMI 2004: TM+s-A·06062
Suprafata SIT: 23,3 ha
Perlmelru SIT: 2360 m
Coordonale GPS:
N 45"53'04.37"
E 21 •30'01 .22•
Coordonate Dealul Plsculul 1 Stereo 70:
226450.883, 493131.941

LEGENDA
[J Limita zont prot&C\It SIT

SJ

Penmetru SIT

...___,__....;o
200 m
Echidistanta curbelor de nivel: 1 m

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: "Cetate" sau " Cetatea turcească" .
2. reper localizare: la 3,1 km NNV de biserica ortodoxă
din Herneacova; la 2 km SSV de biserica ortodoxă din
Sălciua Nouă şi la 5,3 km SE de biserica ortodoxă din
Bencecu de Jos.
3. reper hidrografic: la 250 m S de versantul stâng al
Pârâului Băcin.
4. coordonate GPS: 45 53 02 N 21 29 56 E; 1 92,6 m
altitudine.
5 . coordonate Stereo 7 0 : 493095; 228462.

Il. Date istorice despre sit:
1.

2.

tip sit: aşezare fortificată.
datare: Hallstatt târziu, Latene.

III. Importanţa sitului:
1.

2.

starea actuală: păşune şi pădure.
starea d e conservare: foarte bună.

LMI 2010: TM-I-s-A-06062, Fortificaţia de pământ " Cetate" , Herneacova (oraş Recaş) , 45 53 02 N, 2 1 29 56 E, Hallstatt târziu,

Latene
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IMI 2004: TM-1-s-B-06063

•

SituL arheologic de La Hodoni, sat Hodoni, comuna Satchinez, La Picioroane, la 500 m SE de sat
Hodoni
" La Pocioroane"
Situl arheologic de la Hodom
COD SIT LMI 2004: TM·I·s-B.Q6063
Necropola Medievala:

COD SIT LMI 2004: TM·I·s-B.Q6063.01
Aşezare Neolitica·
COD SIT LMI 2004: TM-1-s-B-06063.02

Suprafata SIT: 9.4 ha
Perimetru SIT: 1190 m
Coordonate GPS:
N 45"53'54.56"

E 21 "05'31.16"

Coordonate Dealul Plsculul / Stereo 70:
196854.515. 496153. 1 64

LEGENDA
0

Umi.l ""'* ...._ SIT

..___..__,;;
1QO m
Echidistanta curbelor de nivel: 0,5

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: " Pocioroane" .
2. reper localizare: la 865 m S de biserica ortodoxă din
Hodoni; la 6,24 km VSV de biserica ortodoxă din
Carani şi la 7,7 km NNV de biserica ortodoxă din
Sânandrei.
3. reper hidrografic: la 350 m V de versanrul drept al
Pârâului lercici.
4. coordonate G PS : 45 53 48 N 2 1 05 32 E; 97,7 m
altitudine.
5. coordonate Stereo 70: 49598 1 ; 1 96990.

m

II. Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sit: asezare deschisă s i necropolă de inhumatie.
datare: �eolitic (cultur� Vinca şi Tisa) ; epo� post
romană şi medieval timpurie (sec. X-XI).

I I I . Importanţa sitului:

1.
2.

starea actuală: teren arabil.
starea de conservare: medie, dar în degradare progresivă
datorită lucrărilor agricole moderne şi a exploatărilor
de lut din faleza de pe latura de NE a sirului.

IMI 2010: TM-1-s-B-06063, Sirul multistratificat " La Pocioroane" , Hodoni (corn. Satchinez), 45 53 48 N, 2 1 05 32 E, epoca

neolitică; epoca post-romană; epoca medieval-timpurie
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LMI 2004: TM-I-s-B-06063 .0 1
medievală timpurie

•

Necropolă, sat Hodoni, comuna Satchinez, La Picioroane, la 500 m SE de sat, sec. XI-XII , epoca

Hodoni
"Pustă"
Aşezare post-romană
şi prefeudală
COD SIT LMI 2004: TM-1-s-8.00064
Suprafata SIT: 6,12 ha
Perimetru SIT: 1 1 24 m
Coordonate GPS:

N 45"54'57.57'
E 21 "05'03.19"
Coordonate Dealul Plsculul / Stereo 70:

196347.591, 498126.395

LEGENDA

L. . .. J
. .. .

Zonă proteqie sit

..__...._
.., _..;;
'i" m
Echidistanta curbelor de nivel: 0,5

1. Date geografice despre sit:
1 . puncr: " Pusrâ'.
2. reper localizare: la 1 ,2 km N de biserica ortodoxă din
Hodoni; la 6,52 km V de biserica ortodoxă din Carani
şi la 4 km SE de biserica ortodoxă din Satchinez.
3. reper hidrografic: la 340 m V de versanrul drept al
Pârâului Iercici.
4. coordonare G PS: 45 54 53 N 21 05 04 E; 1 04 m
al ci tudine.
5 . coordonate Stereo 70: 4980 1 6; 1 9648 5 .

m

Il. Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sit: asezare fortificată, aşezare deschisă s' i forrificarie
'
liniară d� pământ (?).
datare: epoca bronzului şi epoca post-romană.

III. Importanţa sitului:

1.
2.

Stare de conservare: în degradare progresivă
Stare actulă: teren arabil

LMI 2010: TM-1-s-B-06064, Situ! mulristratificar " Pusrâ', Hodoni (corn. Sarchinez, 45 54 53 N, 2 1 05 04 E, Epoca bronzului;

epoca post-romană
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LMI 2004: TM-I-s-B-06065

•

Cetate turcească, sat Ianova, comuna Remetea Mare, Cetate turcească, la 2 km S de sat, sec. XIV-XV1

lanova
"Cetatea Turcească"

COD SIT LMI 2004: TM·I·S·B-06065

T:

Suprafata SIT: 7 ha
Perimetru S I

975 m

Coordonare GPS:
N 45.49'31.21"

E 2 1"24'56.04"
Coordonate Dealul Pisculul / Stereo 70:

221579.651. 486646.239

LEGENDA

L:::::::J

(

Zonă protectie sit

Şant fortificatie

N

v-�E
�

1

�

s

m

Echidistanta curbelor de nivel: 0,5 m

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: "Cetatea Turcească" .
2 . reper localizare: l a 1 ,9 km SSV d e biserica ortodoxă din
Ianova; la 4,2 km NV de biserica ortodoxă din Izvin
şi la 5,5 km NNE de biserica ortodoxă din Remetea
Mare.
3. reper hidrografic: la 350 m V de versantul drept al
Pârâului Gherreamoş.
4. coordonate GPS: 45 49 1 8 N 2 1 24 58 E; 1 08 m
altitudine.
5 . coordonate Stereo 70: 486448; 22 1 62 5 .

I I . Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sit: fortificafie de pământ şi aşezare deschisă.
datare: epoca medieval dezvoltată (sec. XIV - XV1).

III. Importanţa sitului:

1.
2.

starea actuală: teren arabil şi pârloagă.
starea de conservare: bună, dar în degradare progresivă
datorită lucrărilor agricole moderne.

LMI 201 0: TM-I-s-B-06065, Fortificafia de pământ " Cetatea turcească" , Ia.nova (corn. Remetea Mare) , 45 49 1 8 N, 2 1 24 58 E,

epoca medieval dezvoltată
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LMI 2004: TM-1-s-B-06066

•

Aşezare, sat aparţinăror lzvin, oraş Recaş, După vii, la 4 km N de sat, mil.VI a. Chr., Paleolitic
Izv in
"După Vii"

Aşezare post-romană
şi feudal timpurie
COD SIT LMI 2004: TM-1-s-B-06066
Suprafata SIT: 5,32 ha
Perimetru SIT: 926 m
Coordonate GPS:
N 45"50'21 .45"
E 21"28'33.80"
Coordonate Dealul Ptsculul/ Stereo 70:
226344.839, 488188.901

LEGENDA

L:::::::J
1
.

Zonă protec!ie sit
Izvor

'

Aşezare

100m
_
_
.__
..._
_
__,

Echidistan!a curbelor de nivel: 1 m

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: " După Vii".
2 . reper localizare: sirul este amplasat l a 4,47 km NNE de
biserica din lzvin şi la 1 ,37 km SSE de barajul de pe
Pârâul Gherreamoş.
3. reper hidrografic: la obârşia izvorului drept al Pârâului
Vale, aRuent dreapta al Canalului Bega.
4. coordonare GPS: 45 50 2 1 N 2 1 28 33 E; 1 50 m
al ti tudine.
5. coordonate Stereo 70: 488 1 89; 22633 1 .

II. Date istorice despre sit:

1.
2.

aşezare deschisă.
datare: preistorie, epoca post-romană şr medieval
timpurie.

III. Importanţa sitului:

1.
2.

starea actuală: fostă plantaţie de vie, actualmente
părăginită şi acoperită cu tufe de arbuşti spinoşi.
starea de conservare: bună.

LMI 2010: TM-1-s-B-06066, Aşezarea deschisă mulrisrrarificară lzvin " După Vii " , lzvin (oraş Recaş) , 45 50 2 1 N , 2 1 28 33 E,

preistorie, epoca post-romană; epoca medieval-timpurie
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LMI 2004: TM-I-s-B-06067

•

Cetateajdioarei, sar Jdioara, comuna Cricova, la 1 km N E de sar, sec. XIII- XVI

N

Jdioara
Cetatea Jdioarei
COD SIT LMI 2004 TM-I-s-A.Q6067
Supralate SIT. 0,65 ha
Perimetru SIT: 301 m
Coofdonele GPS
N 45.37'44 65"
E 22.07'06.39"
Coordonate Dealul P1scului 1 Stereo 70:
275417.1 4 1 . 462831 .177

LEGENDA

(...........1
i .......... -�

Q

Zonă protectie sit

cetate

25m

Echidistanta curbelor de mvel: 1 m

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: "Cerare" .
2. reper localizare: eerarea se aRă la 1 , 1 8 km NE de
biserica din sarul Jdioara, pe culmea Dealului Cerare,
cu alrirudinea de 288,4 m.
3. reper hidrografic: pe versantul drept al Pârâului Nădrag,
aRuenr dreapta al Timişului (diferenp de nivel până la
ralvegul râului este de cea. 90 m).
4 . coordonare G P S : 4 5 37 42 N 22 0 7 05 E; 2 8 8 m
altitudine.
5 . coordonare Stereo 70: 462784; 275466.

Il. Date istorice despre sit:
1.

2.

ri p sit: cetate de piatră.
datare: epoca medieval-dezvoltată.

III. Importanţa sitului:

1.
2.

Srare de conservare: bună
Stare actuală: pădure

LMI 2010: TM-I-s-A-06067, " Cetatea Jdioara" , Jdioara (corn. Criciova), 45 37 42 N, 22 07 05 E, epoca medieval-dezvoltată
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LMI 2004: TM-I-s-B-06068

•

Cetatea medievală, sar Margina, comuna Margina, în NE lângă Pădurea Turconea, sec. XIII- XVI
N

v-�E
�

'

Margina
Cetate medievală
COD SIT LMI 2004· TM·I·s·B·06068
Suprafala SIT 7.92 ha

s

Perimetru SIT: 1 1 30 m
Coordonate GPS:
N 45.51'32.93'
E 22•16'58 78'
Coordonate Dealul Plscu!ui 1 Stereo 70:
289069 018, 487941 .770

LEGENDA
..........
[
.! Zona protectie sit
L. .. ... .. . . �

=== Canale de desecare

1 m
Echidistanta curbelor de nivel: 0.25 m

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: " Lanu Holdele Lungi" .
2. reper localizare: la 0,9 km ESE de biserica din localitate
şi la 0,4 km N de DN 68 A Lugoj - Ilia.
3. reper hidrografic: 760 m NNE de versanrul drept al
Râului Bega şi la 950 m S de versanrul stâng al Pârâului
lcuiu.
4. coordonate GPS: 45 5 1 30 N 22 16 52 E; 1 80 m
altitudine.
5. coordonate Stereo 70: 487888; 289045.

II. Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sit: târg.
datare: epoca medieval-dezvoltată şi târzie.

III. Importanţa sitului:

1.
2.

starea actuală: teren arabil si
' zonă de arbusti spinosi.
starea de conservare: bună, dar în degrada�e progr�sivă
datorită lucrărilor agricole moderne şi de existenţa
unor canale de desecare.

"

LMI 2010: TM-I-s-B-06068, Târgui medieval Margina " Lanu Holdele Lungi , Margina (comună), 45 5 1 30 N, 22 1 6 52 E,

epoca medieval- dezvoltată, epoca medieval-târzie
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LMI 2004: TM-I-s-B-06069 •

Cetate de pământ, sar Maşloc, comuna Masloc, Şanţul turcilor, la 300 m E de sar, sec. XIV
Maşloc
"Şanţul Turcilor"
COD SIT LMI 2004: TM-1-s-B-06069
Suprafaţa SIT 1 ha
Penmetru SIT: 360 m
Coordonate GPS:

N 45.59'35.19'
E 21°27'47.23'
Coordonate Dealul P1scului 1 Stereo 70·

226099.504, 505316 915

LEGENDA
...........

,

.

L ....... .J

o

Zonă protectie sit

Şant fortificatie

Echidistanta curbelor de nivel: 0,5 m

1. Date geografice despre sit:

II. Date istorice despre sit:

1.
2.

1.

3.
4.
5.

punct: " Şanful rurcilor" .
reper localizare: la 720 m SE de biserica orrodoxă din
Maşloc; la 3,6 km NE de biserica ortodoxă din Fibiş şi
la 3,3 km NV de biserica ortodoxă din Remerea Mică.
reper hidrografic: la 220 m SE de versanrul stâng al
unui văi fără nume, aBuenre dreapta Pârâului Beregsău.
coordonare GPS: 45 59 33 N 21 27 43 E; 1 74,9 m
altitudine.
coordonare Stereo 70: 505285; 226 1 32.

2.

ri p sir: forrifica�ie circulară de pămânr şi aşezare
deschisă.
datare: epoca medieval-dezvoltată.

III. Importanţa sitului:

1.
2.

starea acruală: păşune.
starea de conservare: foarte bună (degradat doar în
interiorul incinrei fortificate de existenfa unei gropi
vechi de căurărori de comori).

LMI 20 1 0: TM-I-s-B-06069, Fortificafia circulară de pămânr " Şanful turcilor" , Maşloc (comună), 45 59 33 N, 2 1 27 43 E, epoca

medieval- dezvoltată
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LMI 2004: TM-I-s-B-06070 • Aşezarea şi biserica

medievală de la Măntiftiur, sat Mănăştiur, comuna Mănăştiur, la 1 00 m E de sat

Mănăştur
Aşezare şi biserică medievală
COD SIT LMI 2004: TM·I·S·B-06070

Ruine biserică
COD SIT LMI 2004: TM-�s-B-06070.01

Aşezare medievală
COD SIT LMI 2004: TM-I·s·B-06070.02
Suprafata SIT: 7,2 ha
Perimetru SIT: 1028 m
Coordonate GPS:
N 45'50'1 0.62"
E 22'04'09.18"

Coordonate Dealul Piscului 1 Stereo 70:
272383.059, 485989.938

LEGENDA

L........ l

Zonă protectie sit

.

(@)

Aşezare

Fortificaţie Biserică

100m
...._
_
_
....
._
...
_
_

Echidistanta curbelor de nivel: 0,25 m

1. Date geografice despre sit:
1 . puncr: " La Mănăstire" .
2. reper localizare: situ! se aRă la 0,5 krn E de biserica
catolică din comună şi la 0,7 krn NE de biserica
ortodoxă.
3. reper hidrografic: la 200 m N de versantul drept al
Râului Bega.
4. coordonate GPS: 45 50 1 4 N 22 04 07 E.
5 . coordonate Stereo 70: 486 1 27; 272465.
I I . Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sit: biserică fortificată şi aşezare deschisă.
datare: epoca medieval-timpurie şi medieval
dezvoltată.

III. Importanţa sitului:

1.

2.

starea actuală: ronă ocupată de un pâlc de plopi şi
vegetatie sălbăticită (interiorul bisericii) si terenurile
'
arabile parcelate ale localnicilor din MănăŞtiur.
starea de conservare: bună, dar în proces de degradare
accelerată datorită lucrărilor agricole moderne şi
a activitătii intense a "căutătorilor de comori" (în
momentul vizitei echipei noastre, zonă bisericii fusese
excavată recent, prin săparea unor gropi de profunzime,
în profilul cărora se observa amprenta unui vas întreg
descoperit şi oseminte umane răvăşite) .

LMI 2010: TM-I-s-B-06070, Forrificafia circulară de pământ "La Mănăstire" , Mănăştiur (comună), 45 50 1 4 N, 22 04 07 E,

epoca medieval-timpurie; epoca medieval-dezvoltată
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LMI 2004: TM-I-s-B-0607 1 •

Afezare, sat Moraviţa, comuna Moraviţa, IsLaz, La cărămidari, la 2 km N de sat, mil. I I a Chr.,

neolitic

Dejan
"Islaz - La Cărămidari"
Aşezare neolitlcă
COD SIT LMI 2004· TM-I·s-8.()6071
Suprafata SIT: 5,94 ha
Perimelru SIT: 1031 m
Coordonate GPS:
N 45"18'1 3.56"
E 21"18'45.62"
Coordonate Dealul Piscului 1 Slereo 70:
210916.157, 429288.953

LEGENDA

r::::::::J
,

Zonă protecţie sit

Aşezare

=== Canal desecare

_
_
._
....
..
_;,j
1{10 m
_
_

Echidistanta curbelor de nivel: 0,25 m

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: "Cărămidărie" .
2. reper localizare: la 2,3 km NNE de biserica ortodoxă
din Dejan; la 3,95 km SV de biserica ortodoxă din
Percosova şi la 5 km NNV de biserica ortodoxă din
Gherman.
3. reper hidrografic: la 780 m NV de versanrul drept al
Pârâului Moravi�a.
4. coordonare G PS: 45 1 8 04 N 2 1 1 8 37 E; 8 1 ,8 m
altitudine.
5. coordonate Stereo 70: 429036; 2 1 0842.

Il. Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sit: aşezare deschisă (tel i ?)
datare: neolitic, epoca bronzului,
medieval-timpuriu, medieval-dezvoltat.

post-roman,

III. Importanţa sitului:

1.
2.

starea de conservare: bună, dar în degradare progresivă
datorită lucrărilor agricole moderne şi a lucrărilor de
îmbunătătiri funciare.
stare actu�lă: teren arabil.

LMI 2010: TM-I-s-B-0607 1 , Aşezarea deschisă multisrrarificată " Cărămidărie" , Dejan (corn. Moraviţa), 45 1 8 04 N, 2 1 1 8 37 E,

epoca neolitică, epoca bronzului, epoca post-romană, epoca medieval-timpurie, epoca medieval-dezvoltată

56
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

LMI 2004: TM-I-s-B-06072 Tumuli, sat Moşniţa Veche, comuna Moşniţa Nouă, Satul bătrân, sub pădurea Bistra, la 3 km N
de sat, mii. II a Chr., epoca bronzului
•

Moşnila Veche
"Sat bătrân"
COD SIT LMI 2004: TM-1-s-8.06072
Suprafata SIT: 51.9 ha
Perimetru SIT: 2892 m
Coordonate GPS centru obiectiv:
4544 44 N, 2 1 1 8 05 E
Coordonate Stereo 70:
212456.014,478462.838

LEGENDA
canal hldroameliofalll

'-----�2!0 m
Echidistanta curbelor de nivel: 0,5 m

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: "Satu Bătrân" .
2. reper localizare: la 2, 1 2 km V de biserica ortodoxă din
Moşniţa Veche; la 3,07 km NNV de biserica ortodoxă
din Moşnip Nouă şi la 2,44 km SSE de biserica
ortodoxă din Ghiroda.
3. c. reper hidrografic: la 1 ,6 km SE de actualul versant
stâng al Canalului Bega.
4. coordonate GPS: 45 44 54 N 2 1 1 8 58 E; 88 m
altitudine.
5 . coordonate Stereo 70: 478680; 2 1 3589.

II. Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sit: aşezare deschisă.
b. datare: epoca medieval-dezvoltată şi târzie.

III. Importanţa sitului:

1.
2.

starea de conservare: bună, afectat pe latura de V de
construirea unui canal de desecare modern.
stare actuală: păşune.

LMI 201 0: TM-I s B-06072, Aşezarea medievală " Satu bătrân" , Moşnip Veche (corn. Moşnip Nouă), 45 44 54 N 2 1 1 8 58 E,
-

-

epoca medieval-dezvoltată, epoca medieval-târzie
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LMI 2004: TM-I-s-B-06073

•

Câmp de tumuli, sar Nerău, comuna Teremia Mare, mii. II a Chr., e poca bronzului

u
v-)i;if__.E
>f'

NE RĂU
Câmp de tumuli*
COD SIT LMI 2004: TM-1-s-�73

s

Suprafata SIT: 2,2 ha
Perimetru SIT: 593 m
•

Turnul nr.

1

Coordonate GPS:
N 45"58'29.06"
E 20"36'47.28"

Coordonate Dealul Piscului 1 Stereo 70:
160195.068, 506553.162

LEGENDĂ
Limită protecţie sit

b
Echidistanţa curbelor de nivel: 0,5 m

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: "Canalul Gigoşin Est" .
2. reper localizare: la 4,4 km E de biserica catolică din
Nerău; la 4,8 km NV de biserica ortodoxă din Yizejdia
si la 3,95 km YSV de biserica catolică din Tomnatic.
3 . ;eper hidrografic: l a 2 8 0 m E d e versanrul stâng al
Canalului Gigoşin.
4. coordonate GPS: 45 58 26 N 20 36 42 E; 86,5 m
altitudine.
5. coordonate Stereo 70: 506496; 1 60204.

II. Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sit: mormânt tumular (?).
datare: lipsa cercetărilor arheologice impietează asupra
datării obiectivului, el putând fi datat din epoca
bronzului şi până la începuturile epocii moderne.

III. Importanţa sitului:

1.
2.

starea de conservare: bună, dar în degradare progresivă
datorită lucrărilor agricole moderne.
stare actuală: teren arabil în partea inferioară a sa
şi vegetarie de trestie ŞI arbuşti spinoşi în partea
superioară.

LMI 201 0:TM-I-s-B-06073, " Câmp de tumuli" , Nerău (corn. Teremia Mare) ,Tl : 45 58 26 N 20 36 42 E, T2: 45 58 53 N 20

35 57 E, T3: 45 58 54 N 20 36 02 E, T4: 45 57 37 N 20 34 2 1 E, T5: 45 56 55 N 20 33 46 E, T6: 45 56 52 N 20 33 50 E,
Epoca bronzului (?)
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LMI 2004: TM-I-s-B-06074 •

Tumuli, sat Ofseni�a, comuna Banloc, Gomila, la 2 km NE de sat, mii. II a Chr., epoca bronzului

LMI 20 10: TM-I-s-B-06074, " Gomila" , Ofsenip (corn. Banloc), în urma analizei bibliografiei de specialitate şi a materialului
carrografic, s-a identificat loca�ia sirului, dar acesta a fost distrus complet de lucrările agricole şi de amenajarea teritoriului în epoca
modernă. Actualmente cârn pul de tumuli de la Ofsenip " Gomila" sau " Sieben Hiigel" nu mal există în teren. Propusă spre radiere.
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LMI 2004: TM-I-s-B-06075

•

Fortifica,tie medievală, sar aparfinăror Opatifa, oraş Dera, la 500 m NE de sar, sec. XII- XVI
OPATIŢA
fortificatie medievală
COD SIT LMI 2004: TM·I·s-8-06075
Suprafaţa SIT: 2,16 ha
Penmelru SIT: 573 m
Coordonate GPS:

N 45.25'02.41.
E 21.1 6'36.53•
Coordonate Dealul Plscului 1 Stereo 70:
206739 265, 442017.249

LEGENDA
Cazemată beton modernă
Traiect fortificatie
Zonă protectie sit

1

_

E chidlstanta curbelor de nivel: 0,5 m

_L__

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: "Călăşturi " .
2 . reper localizare: l a 0,45 km NE d e biserica ortodoxă
din Opatip şi la 50 m NE de limita estică a localităfii.
3. reper hidrografic: la 50 m N de versanrul drept al
Pârâului Bârdeanca, aBuenr dreapta al Răului Bârzava.
4. coordonate GPS: 4 5 25 02 41 N; 2 1 16 38 53 E; 95
m altitudine.
5. f coordonare Stereo 70: 442050; 20885 1 .
II. Date istorice despre sit:

1.

2.

tip sir: fortificaţie de pământ (biserică fortificată ?),
aşezare preisrorică şi necropolă medievală.
datare: preisrorie, epoca medievală-timpurie şt
medieval dezvolrară (sec. XIV-XV) .

m

1

III. Importanţa sitului:

1.
2.

starea actuală: teren viran şi groapă de gunoi.
starea de conservare: bună, dar se impun măsuri
stringente de proteqia a monumenrului arheologic,
prin luarea unor măsuri ferme care să stopeze
depozitarea gunoiului menajer al localităţii pe sirul
arheologic. De asemenea, latura de SE a fortificaţiei
de pământ a fost afectată de construirea, în anii 1 95 1 1 953, a unei cazemate militare din beron. Cercetarea
arheologică sistematică a sirului arheologic ar i mpune,
dacă rezultatele o confirmă, inceperea unor lucrări de
restaurare şi punere în valoare a monumenrului.

LMI 20 1 0:TM-I-s-B-06075, Fortificaţia de pământ " Călăşturi " , Opariţa (oraş Deta), 45 25 02 4 1 N, 2 1 1 6 38 53 E, preisrorie,

epoca medievală-timpurie; epoca medieval dezvoltată
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LMI 2004: TM-I-s-B-06076 • Aşezare, sat Pădureni, comuna Pădureni,

Sefişte, la SE de sat, mil. III a Chr., neolitic

LMI 20 10: TM-1-s-B-06076, " Selişte" , Pădureni (corn. Jebel), verificările minufioase ale bibliografiei de specialitate, a materialului
carrografic, toponimie, informările în teren la localnici şi aurorităfi publice locale, cât şi cercetările sistematice de teren nu au
identificat obiectivul arheologic. Propusă spre radiere.

N

v-�E
l

Pădureni
"Selişte"
Asezare Neolltlcă

f

COD SIT LMI 2004: TM·I·s-8.06076

s

Suprafata SIT: 1.25 ha
Perimetru SIT: 465 m
Coordonate GPS:
N 45'34"49.95"
E 21'13"59.10"
Coordonate Dealul Pisculul f Stereo 70:
206127.03 1 . 460315.908

LEGENDA

L:::::::J

Zonă protectie sit

Brat fosil al Pârâului
Timişul Mort

�----�----�� m
Echidistanta curbelor de nivel: 0,25 m
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LMI 2004: TM-I-s-B-06077

•

Necropolă, sat Periam, comună Periam, la E de sat, mii. I a. Chr., Hallstatt, Latt!ne
Periam
"Movila cu Şanr
Aşezare fortificată
epoca bronzului şi medieval timpurie
COD SIT LMI 2004· TM·I·s-B-06077

Sup<afata SIT 9.84 ha
Perimetru SIT: 1160 m
Coordonate GPS:
N 46"02'51.60"
E 20"51'1 0.42"
Coordonate Dealul Piscului 1 Stereo 70:

179180.070. 51 3662.269

LEGENDA

f'.. ..... j
.

..

L ......... j

[J

Zonă protecţie sit

Cazemată

>

m

Echidistanta curbelor de nivel: 0,25 m

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: ,.Movila cu Şanţ" sau "Terasa orăşenească" .
2. reper localizare: la 1 ,49 km V de biserica ortodoxă din
Periam; la 2,37 km E de biserica ortodoxă din Sânpetru
Mare şi la 390 m N de DJ 682.
3. reper hidrografic: la 1 20 m S de versantul stâng al
Pârâului Aranca.
4. coordonate GPS: 46 02 50 N 20 5 1 02 E; 90,7 m
altitudine.
5. coordonare Stereo 70: 5 1 3647; 1 79 1 24.

II. Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sit: aşezare fortificată.
datare: epoca bronzului (cultura Mureş) , epoca
sarmatică (?) ; epoca medieval-timpurie şi medieval
dezvoltată.

III. Importanta sitului:

1.

2.

starea de conservare: bună, dar în degradare accelerată
datorită lucrărilor agricole moderne, a consuuirii unei
cazemate de beton şi a erozi unii laturii nordice, cea
dinspre Aranca.
b. stare actuală: teren arabil.

LMI 201 0:TM-I-s-B-06075 , Fortificaria de pământ " Călăşturi " , Opatip (oraş Deta) , 45 25 02 41 N, 2 1 1 6 38 53 E, preistorie,

epoca medievală-timpurie; epoca medieval dezvoltată
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LMI 2004: TM-I-s-B-06078 •

Situ! arheologic de la Remetea Mare, punct Gomila lui Gabor, sar Remerea Mare, comună Remerea

Mare, Gomila lui Gabor, la 1 km SE de sar, mii. I a. Chr., Hallsrarr, Lan!ne

Remetea Mare
"Gomila lui Gabor"
COO SIT LMI 2004: TM·I·s·B·06078
Epoca medieval timpurie:
COD SIT LMI 2004: TM·I·s·B-06078.01
Epoca Hallslatt . Lalene
COD SIT LMI 2004: TM·I·s-8.()6()78.02

Suprafata SIT: 5,3 ha
PerlmelrU SIT: 1100 m
Coordonale GPS:
N 45'46'34.65"
E 2 1 '23'39.02"
Coordonale Dealul Plscului 1 Slereo 70:
219671 .973, 481476. 116

LEGENDA

r::::::::J
�

Zonă protectie sit

Perimetru sit

'2" m
..____....___--"
Echidistanta curbelor de nivel: 0,5 m

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: "Gomila lui Gabor" .
2. reper localizare: la 1 , 1 7 km SE de biserica orrodoxă din
Remerea Mare; 2,8 km NE de biserica orrodoxă din
Bucovă�; la 5,77 km SV de biserica ortodoxă din Izvin.
3. c. reper hidrografic: la 50 m NE de versanrul drept al
Canalului Bega.
4. coordonare GPS: 45 46 36 N 21 23 37 E; 93 m
altitudine.
5. coordonare Stereo 70: 48 1 522; 2 1 9630.

II. Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sir: aşezare deschisă şi necropolă.
datare: hallstarr, ev mediu timpuriu şi ev mediu
dezvoltat.

III. Importanţa sitului:

1.
2.

starea de conservare: bună, dar în degradare progresivă
daroriră lucrărilor agricole moderne.
stare actuală: teren arabil şi pârloagă.

LMI 2010:TM-I-s-B-06078, Sirul mulrisrrarificar "Gomila lui Gabor" , Remerea Mare (comună), 45 46 36 N, 2 1 23 37 E,

Hallsrarr, epoca medieval-timpurie, epoca medieval-dezvoltată
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LMI 2004: TM-I-s-B-06079 •

Mănăstire, sat Remetea Mare, comună Remetea Mare, Cetate, la 500 m SV de sat, sec. XII-XVI
Remetea Mare
"Mănăstire"
COD SIT LMI 2004: TM-1-s-8-{)6()79
Suprafata SIT: 4,5 ha
Perimetru SIT: 860 m
Coordonate GPS:
N 45'46'26.79"
E 21'21 "56.80"
Coordonate Dealul Piscotul / Stereo 70:

217454.351, 481 333.794

LEGENDA

�:::::::::::1

Zonă protectie sit

- Digul Răului Bega
Canal desecaret
- Zid de cărămidă

1 m
Echidistanta curbelor de nivel: 0,25 m

1. Date geografice despre sit:
l.
punct: " Cetate" .
2 . reper localizare: l a 1 ,4 km S V d e biserica orrodoxă din
Remetea Mare; 2,4 km NV de biserica orrodoxă din
Bucovăt; 4,7 km E de biserica ortodoxă din Ghiroda.
3 . reper hi drografic: la 1 00 m S d e versantul stâng al
Canalului Bega.
4. coordonate GPS: 45 46 26 N 21 21 56 E; 98,5 m
altirudine.
5 . coordonate Stereo 70: 48 1 333; 2 1 7457.

2.

III. Importanţa sirului:
1.

2.

II. Date istorice despre sit:

1.

datare: hallsratt, epoca post-romană, epoca medieval
timpurie şi medieval-dezvoltată.

tip sit: aşezare deschisă (?) , forrifica�ie (?), mănăstire (?) .

starea de conservare: bună, dar în degradare progresivă
datorită lucrărilor agricole moderne.
stare acruală: teren arabil, dar partea de NE a sirului
(cea în care se păstrează şi un sector de cea. 1 5 m
lungime din posibilul sistem de forrificare medieval)
este acoperită cu vegeta�ie arborescentă spinoasă.
Latura nordică a sirului a fost afectată de construirea
digului de pământ din versantul stâng al Canalului
Bega.

LMI 20 1 0:TM-I-s-B-06079 , Sirul multisrratificat " Cetate - Sasvar" , Remetea Mare (comună), 45 46 26 N, 2 1 2 1 56 E, Hallstatt;

epoca post-romană; epoca medieval-timpurie; epoca medieval-dezvoltată
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LMI 2004: TM-I-s-B-06080 • Aşezare, sat Romaneşti, comună Tomeşti,

Pe terasă, la 600 m NV de sat, mi!. Vl a. Chr., Paleolitic

ROMÂNEŞTI
"Dumbrăvita"
Aşezare paleolitică
COD SIT LMI 2004: TM·I·s-B-06080
Suprafata SIT: 2,9 ha
Perimetru SIT· 645 m
Coordonate GPS:
N 45"49'05.29"
E 22"19'21 .28"

Coordonate Dealul Piscului 1 Stereo 70:
291988.385, 483282.087

LEGENDA

�:::::::::: �

Zonă protectie sit

�------._--�100 m
� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................. :

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: " Dumbraviţa" .
2. reper localizare: la 0,7 km NNE de biserica veche din
Româneşti şi la 300 m VSV de biserica mănăstirii
"
" Izvoru Miron .
3. reper hidrografi.c: la 450 m E de versanrul drept al
Râului Bega Luncanilor şi la 480 m V de versantul
stâng al Pârâului Bega Poienilor.
4. coordonate Stereo 70: 483279; 292023.

Echidistanta curbelor de nivel: 0,5 m

II. Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sit: staţiune paleolit ică.
datare: paleolitic superior.

III. Importanţa sitului:

1.
2.

starea de conservare: bună.
stare actuală: păşune şi plantaţie de pruni.

LMI 2010:TM-I-s-B-06080, Staţiunea paleolitică " Dumbrăviţa" , Româneşti (corn. Tomeşti), 45 49 05 N, 22 19 1 9 E, paleolitic

superior
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LMI 2004: TM-1-s-B-06080 •

Situ! arheologic de la Peştera cu apă, sat Romaneşti, comună Tomeşti, Peştera cu apă, la 6 km N de

sat

.. .......

, ................................................... �
' ·
· · ·
:

�
N

ferin\ă peş!e,ra.

ROMÂNEŞTI
"Peştera cu apă"

v-t/f-E
�

Aşezare in peşteră

l

COD SIT LMI 2004: TM·I·rn-B-06081 .02
Cod hidro-speologic 2273/1

�

Suprafa\8 SIT: 0,22 ha

s

Perimetru SIT: 260 m
Cooroonate GPS
N 45'4T47.75"
E 22'21'04 16"

Coordonate Dealul Piscului 1 Stereo 70:
294182.722, 480815.166

LEGENDA

L.. l
.. . . . ..

�

Zonă protecţie sit

Locuire neolitică

in peşte

Echidistanta curbelor de nivel: 0,5 m

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: " Peştera cu Apâ'.
2. reper localizare: la 3, 1 7 km SE de biserica veche din
Româneşti şi la 300 m S de talvegul Vaii Pustinii, la o
alt. relativă de 1 05 m si absolută de 370 m.
3. reper hidrografic: peş�era se află în versantul stâng al
Văii Pustinii, afluent stâng al Râului Bega Poienilor.
4. coordonate GPS: 45 47 47 N 22 2 1 0 1 E; 370 m
altitudine.
5. coordonate Stereo 70: 480826; 294 1 8 5.

III. Importanţa sitului:

II. Date istorice despre sit:

2.

1.
2.

tip sit: locuire în peşteră şi necropolă de inhumafie.
datare: culturile Tiszapolgar, Cofofeni, Herculane Cheile Turzii, Balta Sărată, Basarabi, Latene.

1.

starea de conservare: foarte slabă, fiind distrus de
numeroasele excavafii pentru extragerea guano-ului,
dar şi de gropile moderne ale căutătorilor de comori.
Trebuie finut cont şi de faptul că, începând cu anul
1 984, în Pestera Românesti se desfăsoară anual un
concert simf� nic, la care pa�ticipă sute �au chiar mii de
persoane. Concertul se desraşoară în "Sala Lilieci lor" ,
în zona în care se află şi situ! arheologic multistratifi.cat,
echipamentele şi spectatorii afectând prin prezenţa lor,
vestigiile arheologice.
stare actuală: planşeu de peşteră.

LMI 20 10:TM-I-s-B-0608 1 ,Situl arheologic multistratifi.cat " Peştera cu Apă" , Româneşti (corn. Tomeşti), 45 47 47 N, 22 2 1 0 1

E, epoca eneolitică, epoca bronzului, Hallstatt, Latene
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LMI 2004: TM-I-s-B-06082 • Cetate de pământ, sat Satchinez, comună Satchinez, Grădişte, la marginea rezervafiei ornirologice
la 800 m E de sat

SATCHINEZ
"Grădişte"

V

COD SIT LMI 2004: TM·I-s-B-06082
Suprafa!a SIT: 6.7 ha
Perimetru SIT: 1100 m
Coordonate GPS:
N 45"56"12.63"
E 21 "01'34.07"
Coordonate Dealul Pisculul 1 Stereo 70:
191 960.590, 500664.865

LEGENDA

, .. .. . . . . . ...

L.. ..... J

Zonă protectie sit

.___...._
., _.;,
'!!O m
Echidistanta curbelor de nivel:

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: " Grădişte" .
2 . reper localizare: la 2,25 km VSV d e biserica ortodoxă
din Satchinez; la 6,95 km NNV de biserica ortodoxă
din Hodoni; 6,34 km NE de biserica ortodoxă din
Biled.
3 . reper h idrografic: l a 6 1 0 m N de versanrul drept al
Pârâului Apa Mare.
4 . coordonate G P S : 45 56 1 0 N 2 1 0 1 26 E; 98 m
altitudine.
5 . coordonate Stereo 70: 500624; 1 9 1 9 1 0.

1 m

II. Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sit: fortificatie de pământ s i asezare deschisă.
datare: epoca �edieval-dezv� lta�ă (sec. XIV-XVI) şi
medieval-târzie (sec. XVII-XVIII) .

III. Importanţa sitului:

1.

2.

starea de conservare: foarte bună, dar afectat atât de
interventiile căutătorilor de comori (în interiorul
'
incintei fortificate) , cât şi de construirea DJ 693
Satchinez - Biled pe latura sudică. Aşezarea civilă este
afectată de lucrările agricole moderne.
stare actuală: suprafafă pârlogită (în zona forrificafiei) ,
DJ 693 şi teren arabil în zona aşezării civile.

LMI 201 0:TM-I-s-B-06082, Fortificafia circulară de pământ " Grădişte" , Satchinez (comună), 45 56 1 0 N, 2 1 0 1 26

medieval-dezvoltată; epoca medieval-târzie

E, epoca
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LMI 2004: TM-I-s-B-06083 • Atezare, oraş Sânnicolau Mare,

Viile, la 500 m E de locali rare, mii.II a. Chr., epoca bronzului
Sânnicolau Mare
"Viile"
Aşezare de Epoca bronzului
COD SIT LMI 2004· TM-I·s-6.()6()83
Suprafata srr 5,63 ha
Perime:ru SIT 946 m
Coordonate GPS:
N 46'03'03.65'
E 20'37'38.13'
Coordonate Dealul Pisculul / Stereo 70:
161754.160, 514962.345

LEGENDA

r:::::::::J

Zonă protectie sit

Echidistanta curbelor de nivel: 0,25 m

1. Date geografice despre sit:
1 . Dare geografice despre sir:
2. punct: "Viile Promotor" , "Viile" , " Promonror" , "Via
lui Fullajrar" .
3. reper localizare: la 950 m SSE de biserica catolică din
Sânnicolau Mare; la 680 m S de stadionul oraşului şi la
1 , 1 km V de DN 6 Sânnicolau Mare - Lovrin.
4. reper hidrografic: la 6 1 5 m SE de versanrul stâng al
Pârâului Aranca.
5. coordonate GPS: 46 03 46 N 20 37 37 E.
6. coordonare Stereo 70: 5 1 630 1 ; 1 6 1 903.

IL Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sir: aşezare deschisă.
datare: epoca bronzului, epoca post-romană.

III. Importanţa sitului:

1.

2.

starea de conservare: acrulmenre suprafap sirului este
afectată grav de lucrările de îmbunătăfiri funciare şi
hidroameliorative, cât şi de lucrările agricole anuale.
Sirul este, de asemenea, poluat cu reziduri de la
fostele sere care au existat cândva aici, o proreqie a sa
impunându-se ca o necesitate.
stare actuală: teren arabil şi zonă afectată de deşeuri
industriale.

LMI 201 0:TM-I-s-B-06083, Aşezarea deschisă mulrisrratificată " Viile" , Sânnicolau Mare (oraş), 46 03 46 N, 20 37 37 E, epoca

bronzului; epoca post-romană
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LMI 2004: TM-1-s-B-06085
medievală timpurie

•

Aşeu1re medievală, oraş Sânnicolau Mare, Selişte, la 1 km E de localitate,sec. XII-XIII, epoca

Sânnicolau Mare
"Selişte"
COD SIT LMI 2004: TM·I-s·B-06085
Suprafa\8 SIT: 16 ha
Perimetru SIT: 1733 m
Coordonate GPS:
N 46.03'18.10'
E 20°39'30.65"
Coordonate Dealul Piscului 1 Stereo 70:
164194.840, 5 1 5275.629

LEGENDA

("""'""!

� ...... . ... .l

Zonă protectie sit
Canal desecare
Drum de pamAnt

i...----.--i'J'O m
Echidistanta curbelor de nivel: 0,5 m

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: "Selişte" .
2 . reper localizare: la 2,38 k m ESE d e biserica ortodoxă
din Sânnicolau Mare; la 6,37 km V de biserica ortodoxă
din Saravale şi la 205 m N de DJ 682 Sânn icolau Mare
- Saravale.
3. reper hidrogra6c: la 1 90 m S de versantul stâng al unui
brat, semifosil al Pârâului Aranca.
4 . coo rdonate GPS: 4 6 0 4 05 N 2 0 39 2 6 E ; 8 1 , 1 m
altitudine.
5 . coordonate Stereo 70: 5 1 6759; 1 64302

Il. Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sit: aşezare deschisă şi necropolă
datare: epoca bronzului, epoca post-romană, epoca
prefeudală, epoca medieval-rimpurie, epoca medieval
dezvoltată, epoca medieval-târzie.

III. Importanţa sitului:

1.
2.

starea de conservare: medie, sirul fiind afectat de
lucrările agricole moderne şi de cele de desecări şi
hidroamelioraţii.
stare actuală: teren arab il şi pârloagă.

LMI 2010: TM-I-s-B-0608 5, Sirul arheologic mulrisuari6cat " Selişre", Sânnicolau Mare (oraş) , 46 04 05 N, 2 0 39 26 E, epoca

bronzului; epoca post-romană; epoca prefeudală; epoca medieval-timpurie; epoca medieval-dezvoltată; epoca medieval-târzie
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LMI 2004: TM-I-s-B-06086

•

Cetate de pământ, sat Seceani, comuna Orţişoara, în intravilan, sec. XII- XIV
SECEANI

"Cetate de pământ"
COO SIT LMI 2004: TM-1+6-06086

SuprafaiO SIT� 1 ha
PerimeiiU SIT. 375 m
Coordonate GPS·
N 45•58'38 6T
E 21'19"00.73'
Coordonate Oeakll PISOJk.ll / Stereo 70:
214697.137, 504086.ns

LEGENDA
..
[' .......1 Zona proteqie sit
� .... ...l

... .
,.... Şant fortificatie

Echidistanta curbelor de nivel: 0.5 m

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: " La Cetate" .
2. reper localizare: la 250 m SV de biserica ortodoxă
din Seceani; 8, 7 km ENE de biserica ortodoxă din
Ortisoara si la 8,2 km V de biserica ortodoxă din Fibiş.
3. rep�; hid;ografic: la 200 m V de versanml stâng al
obârşiei Pârâului Valea Zorilor.
4. coordonate GPS: 45 58 38 N; 2 1 1 9 03 E; 1 70 m
altitudine.
5. coordonate Stereo 70: 504079; 2 1 4749.

posibil ca forrificaţia de pământ de la Seceani " La
cetate" să fie o fortificaţie medievală, dar a cărei datare
mai precisă, în stadiul actual al investigaţiilor, nu poate
fi precizată.
III. Importanţa sitului:

1.

II. Date istorice despre sit:
1.

2.

tip sit: fortificaţie circulară de pământ.
datare: lipsa oricăror investigaţii arheologice nu
permite stabilirea epocii de edificare a fortificaţiei, dar
periegheza amănunţită efectuată în arealul din j urul
monumentului a relevat existenţa unor fragmente
ceramice medieval dezvoltate şi târzii. Este foarte

2.

starea de conservare: foarte bună, dar platoul central
este afectat de intervenţiile căutătorilor de comori. De
asemenea, pe latura de SV a fortificaţiei s-a construit o
clădire din beton care afectează parţial şanţul din acest
sector. Şanţul sudic al fortificaţiei a fost transformat
în groapă de gunoi de către localnicii care au grădinile
şi dependinţele casnice în preaj mă. Se impune, cu
stringenţă, luarea unor măsuri ferme de igienizare şi
protejare a monumentului, spre a se evita distrugerea
sa accelerată.
stare actuală: teren în paragină, groapă de gunoi, zonă
afectată de construcţii, grădini particulare.

LMI 20 1 0: TM-I-s-B-06086, Fortificaţia de pământ " La Cetate" , Seceani (corn. Oqişoara) , 45 58 38 N, 1 1 9 03 E, epoca

medieval-dezvoltată (?); epoca medieval târzie (?)
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LMI 2004: TM-I-s-B-06087 •

Aşezare, sat apar�inător Stanciova, oraş Recaş, Grădişte, la 3 km de sat, mii. VI a. Chr., Paleolitic
Stanciova
"Grădişte"
Cetate medievală
COD SIT LMI 2004: TM·I·s·B.06087
Suprafata SIT: 4,68 ha
Perimetru SIT: 874 m
Coordonate GPS:
N 45"53'10.59"
E 21 "34'57.33"
Coordonate Dealul Piscului f Stereo 70:
234839.261, 493046.887

LEGENDA

[. . .. .!
.. . .

..

� .... . . . .. . .l

@
1

Zonă protecţie sit

Cetate medievală

Izvor

1

m

Echidistanta curbelor de nivel: 0.5 m

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: "Grădişte" .
2. reper localizare: la 2,33 km NE de biserica ortodoxă
din Stanciova; la 3,8 km SE de biserica ortodoxă din
Nadăş şi la 5,8 km SV de biserica ortodoxă din Hodoş.
3 . reper hidrografic: l a 50 m E d e versantul stâng al
Pârâului Gherteamoş.
4. coordonate GPS: 45 53 09 N 21 34 5 5 E; 145,5 m
altitudine.
5. coordonate Stereo 70: 493032; 2349 1 3.

II. Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sit: fortifica�ie de pământ şi aşezare deschisă.
datare: preistorie, epoca medieval-timpurie
dezvoltată.

şi

III. Importanţa sitului:

1.
2.

starea de conservare: foarte bună.
stare actuală: păşune.

LMI 20 10: TM-1-s-B-06087, Fortifica�ia de pământ " Grădişte" , Stanciova (oraş Recaş) , 45 53 09 N, 2 1 34 55 E, preistorie; epoca

medieval-timpurie; epoca medieval- dezvoltată

71
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

LMI 2004: TM-I-s-B-06088 • Aşezare, sat Unip, comuna Sacoşu Turcesc,

Ocoale, la 1 .5 km SE de sat, mii. VI a. Chr., Paleolitic

Unip
"Ocoale"
Aşezare post-romană şi medievală
COD SIT LMI 2004 : TM-1-s-8.()6()88
Suprafata SIT: 6,14 ha
Perimetru SIT: 1037 m
Coordonate GPS:
N 45"36'53.25"
E 21 "20'39.88"
Coordonate Dealul Piscului 1 Stereo 70:
215152.636. 467418.140

LEGENDA

[""""'"[
� .......... .i

Zonă protectie sit

= Brat mort al Răului Pogăniş

1

m

Echidistanta curbelor de nivel: 0,25 m

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: " Ocoale" .
2. reper localizare: la 1 ,32 km SE de biserica ortodoxă din
Unip; la 3,65 km SV de biserica ortodoxă din Uliuc şi
la 3,2 km VNV de biserica ortodoxă din Icloda.
3. reper hidrografic: la 250 m V de versantul stâng al
Pârâului Pogănişul Mort.
4. coordonate GPS: 45 38 47 N 2 1 20 34 E; 9 1 m
altitudine.
5. coordonate Stereo 70: 467263; 2 1 5 1 43.

II. Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sit: aşezare deschisă.
datare: epoca post-romană,
medieval-dezvoltată.

medieval-timpurie şi

III. Importanţa sitului:

1.
2.

starea actuală: teren arabil şi pârloagă.
starea de conservare: bună, dar în degradare progresivă
darorită lucrărilor agricole moderne. De asemenea,
latura de V a sirului a fost afectată de construirea unui
canal de desecare modern.

LMI 201 0:TM-I-s-B-06088, Aşezarea deschisă multistratificată " Ocoale" , Unip (corn. Sacoşu Turcesc), 45 38 47 N, 2 1 20 34 E,

epoca post-romană; epoca medieval-timpurie; epoca medieval-dezvoltată
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LMI 2004: TM-I-s-B-06089

•

Aşezare, sat Unip, comuna Sacoşu Turcesc, Dealul Cetăţuia, la 3 krn NV de sat, mil. VI a. Chr.,

Paleolitic
Unip
"Cetă1uica"
Fortlflcatle HallstattlanA

COD SIT LMI 2004: TM-t-s-B-06089
Suprafaţa SIT: 6,3 ha
Perimelru SIT: 986 m
Cool'donate GPS:
N 45"40'09.96•
E 21.17'59.07.

Coordonate Dealul Plsculul / Stereo 70:
211782.914, 4699«.906

LEGENDA

f' . . j
i.. .. . . . l
. .. ... ..
. .

..

Zonâ protectie sit

. . . . . . . Limita pădure

Echidistanta curbelor de nivel: 0,5 m

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: " Dealu Cetăţuica" .
2 . reper localizare: l a 3 , 2 krn N V d e biserica onodoxă din
Unip; la 2,57 krn SSV de biserica ortodoxă din Urseni
şi la 4,54 krn VSV de biserica ortodoxă din Uliuc.
3. reper hidrografic: la 350 m S de versantul stâng al
Râului Timiş.
4. coordonate GPS: 45 40 1 1 N 21 1 7 59 E; 90 m
altitudine.
5 . coordonate Stereo 70: 470009; 2 1 1 9 1 0.
II. Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sir: aşezare fortificată.
datare: epoca bronzului; Hallstatt timpuriu, Hallstatt
mijlociu, Hallstatt târziu, Latene, ev mediu dezvoltat.

"

2.
III. Importan!a sitului:

1.

specifice (păşune şi pădure) , sirul prezintă o stare de
conservare foarte bună, fiind relativ puţin degradat.
Factorii de risc care acţionează asupra sirului sunt atât
naturali, cât şi umani. Factorii naturali sunt reprezentaţi
de eroziunea terasei, de prăbuşirea naturală a unor
arbori uscaţi din pădurea care acoperă în cea mai
mare parte sirul şi de activităţile intense de scurmare
ale mistreţilor, numeroşi în această pădure de stejăret.
O altă categorie de factori de risc sunt cei antropici,
reprezentaţi de tăierea arborilor din pădure (în toamna
anului 2008 o parte din arboretul de pe latura de NV
a sirului a fost defrişat, terenul respectiv rămânând
astfel expus acţiunilor de eroziune torenţială) sau de
braconajul arheologic desraşurat de "căutătorii de
.
comon .
stare actuală: păşune pârlogită, lizieră de pădure şi
pădure.

starea de conservare: datorită condiţiilor actuale

LMI 20 10:TM-I-s-B-06089, Aşezarea fortificată multistratificată " Dealu Cetăţuica" , Unip (corn. Sacoşu Turcesc), 45 40 1 1 N, 2 1

1 7 5 9 E, epoca bronzului; Hallstatt; Latene; epoca medieval-dezvoltată
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LMI 2004: TM-I-s-B-06090 •

Tumuli, sar Vizejdia, comuna Gorrlob, pe terenul fosrului CAP, mii. II a. Chr., epoca bronzului
VIZEJDIA
Câmp de tumuli*
COD SIT LMI 2004: TM·I·S·B-06090
Suprafata SIT: 5, 72 ha
Perlmelru SIT: 984 m
•

--:--·--·--·-·--

-

,///

_,..,

Turnul nr. 1
Coordonate GPS·
N 45'55'48.84'
E 20'37'38.74'
Coordonate Dealul Plsculul/ Stereo 70:
161030.28 1 , 501553.527

LEGENDĂ
r.-.-.....1

Limită protec\ie sit

�------�100. m

Echidistanta curbelor de nivel: 0,5 m

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: "La Huncă" .
2. reper localizare: la 4,36 km N de biserica ortodoxă
din Comloşu Mare, la 2,5 km SV de biserica ortodoxă
din Vizejdia şi la 7,8 km ESE de biserica ortodoxă din
Teremia Mare.
3 . reper hidrografic: sirul este amplasat p e o terasă mai
înaltă de pe malul drept al unui pârâu care formează
un lac, bordar de rufe de stuf şi papură, cu un diametru
de aprox. 1 50 m (pe hărfile topografice acest pârâu nu
are nume, iar în aval de Comloşu Mare se pierde într-o
zonă. mlăşrinoasă), fiind la aprox. 200 m N de acesta.
Este foarte posibil ca acest pârâu să fie vechiul curs,
de dinainte de lucrările de regularizare, ale Canalului
Galatea.

4.
5.

coordonare GPS: 45 5 5 46 N 20 37 33 E; 89,3 m
al ti tudine.
coordonare Stereo 70: 50 1 50 1 ; 1 6 1 030.

II. Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sit: mormânt rumular preisroric (?), aşezare deschisă
şi necropolă (?).
datare: preistorie, epoca post-romană, epoca medieval
timpurie şi medieval-dezvoltată.

III. Importanţa sitului:

1.
2.

starea de conservare: foarte bună, dar în degradare
progresivă datorită lucrărilor agricole moderne.
stare acruală: teren arabil.

LMI 2010:TM-I-s-B-06090, " Câmp de tumuli", Vizejdia (corn. Goulob), T l : 45 5 5 46 N 20 37 33 E, T2: 45 55 5 1 N 20 46 52
E, T3: 4 5 57 24 N 20 38 14 E, epoca bronzului (?)
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LMI 2004: TM-I-s-B-06090 •

Tumufi, sat Vizejdia, comuna Gotdob, pe terenul fostului CAP, mii. I I a. Chr., epoca bronzului
VIZEJDIA
Câmp de tumuli*
COD SIT LMI 2004: TM-1-s-B-06090
Suprafata SIT: O, 14 ha

Perimetru SIT:

158 m

•Tumul nr. 2
Coordonate GPS:
N 45'55'53.44•
E 20'40'55.69•

Coordonate Dealul Plscului 1 Stereo 70:
165276.594, 501461 .033

10m

Echidistanta curbelor de nivel: 0,5 m

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: " Gottlob V" .
2 . reper localizare: l a 2,43 km Se d e biserica ortodoxă
din Vizejdia; la 2,3 km VSV de biserica ortodoxă din
Gott!ob şi la 6, 1 8 km NE de biserica ortodoxă din
Comlosu Mare.
3 . reper h ldrogra6c: l a 3 , 5 3 k m S E d e versantul stâng al
Canalului Galaţca.
4. coordonate GPS: 45 5 5 5 1 N 20 46 52 E; 88,6 m
altitudine.
5 . coordonate Stereo 70: 5 0 1 42 1 ; 1 6532 1 .

II. Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sit: movilă de hotar sau mormânt tumular (?).
datare: lipsa cercetărilor arheologice impietează asupra
datării obiectivului, el putând fi datat din epoca
bronzului şi până la începuturile epocii moderne.

III. Importanţa sitului:

1.
2.

starea de conservare: bună, dar în degradare accelerată
datorită lucrărilor agricole moderne care " muşcă" anual
din mantaua movilei de pământ.
stare actuală: teren arabil (arealul limitrof) şi pârloagă
(suprafaţa movilei de pământ).

LMI 2010:TM-I-s-B-06090, " Câmp de rumuli " , Vizejdia (corn. Gordob), T l : 45 55 46 N 20 37 33 E, T2: 45 55 5 1 N 20 46 52

E, T3: 45 57 24 N 20 38 14 E, epoca bronzului (?)
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IMI 2004: TM-I-s-B-0609 1 •

Te!L, sat Voiteg, comuna Voiteg, La Vii, la 6 km V de sat, sec. XII-XIV
Voiteg
"La Vii"
Fortificatie Epoca bronzului
COD SIT LMI 2004: ThH·s·B.06091
Suprafaţa SIT: 9.4 ha
Perimetru SIT: 1124 m
Coordonate GPS:
N 45"28'1 6.86"
E 21"12'49.50"
Coordonate Dealul Piscului 1 Stereo 70:
204044.692, 448261 .253

LEGENDA

�::::::: :::1

Zonă protecţie sit

_.
•90 m

.._
_
_
....
_
..
_

Echidistanta curbelor d e nivel: 0,5 m

1. Date geografice despre sit:
1 . punct: " La Vii SV" .
2. reper localizare: la 2, 1 4 km V de biserica ortodoxă din
Voiteg; la 5 ,63 km E de biserica ortodoxă din Ghilad şi
la 1 ,22 km SV de gara din Voiteg.
3. reper hidrografic: la 2,7 km E de versantul stâng al
Canalului Lanca-Birda.
4. coordonate GPS: 45 28 12 N ; 21 12 42 E; 82,5 m
altitudine.
5. coordonate Stereo 70: 448 1 52; 204002.

II. Date istorice despre sit:

1.
2.

tip sit: tel! forcificat.
datare: epoca bronzului.

III. Importanţa sitului:

1.
2.

starea de conservare: bună, dar in degradare progresivă
datorită lucrărilor agricole moderne.
stare actuală: teren arabil ş i pârloagă.

LMI 201 0:TM-I-s-B-0609 1 , Tell-ul " La Vii " , Voireg (comună), 45 28 1 2 N, 2 1 1 2 42 E, epoca bronzului
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Arhitectură
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TM-II-m-A-06093 Biserica de lemn Sf Arhangheli, m unicipiul Timişoara, Pădurea Verde, în NE oraşului,
în muzeul Satului Bănăfean, 1 750-1 800
•

79
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TM-II-m-A-06094

•

Centrala hidroelecttică, municipiul Timişoara, pe Canalul Bega, 1 907- 1 9 1 0

80
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TM-I l-s-A-06095 Situ! urban Cartierul Cetate , municipiul Timişoara, Piap Victoriei-Piap Huniade, Iancu
Str. Telbisz Carol-Str. Proclama�ia de la Timişoara-Str. Hector-Piap Brătianu Ionel I.C.- Str. Oituz-Str. Dima
Gh.-Str. Sf. Ioan, sec. XVII I XX
•

-

81
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T M-I I-s-B-06096

Situ! urban "Fabric" (!), m unicipiul Timişoara, Str. Timocului-Str. Dacilor (ambele fronturi)
- Str. Ştefan cel Mare (ambele fronturi) - Str. Şcolii - Su. Comăneşti - Piap Sulu�iu Sterca Al., mitropolit-Piata Vlaicu Aurel
-Str. Petrescu-Titei Constantin-Str. Negruzzi C.-Str. Ispirescu Petre 6 1 , sec. XVI I I - XIX
•

M-I I-a-A-06097 • Ansamblul urban "Fabric " (!!), municipiul Timişoara, Pod Neptun-Splaiul Nisrrului-Srr. Lin�ia Dionisie,
profesor - Str. 3 August 1 9 1 9 (nr. 33) - Str. Mirceşti (până la inrerseqia cu Str. Abrud)-Piap Romanilor - Str. Nischbach Joseph,
episcop, sec. XX
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TM-I I-s-B-06098
Situ! urban Vechiul cartier Iosejin,
m unicipiul Timişoara, Splaiul Vladimirescu Tudor - Str.
Dragalina Ion, general - Str. 1 6 Decembrie 1 989 - Str.
Odobescu - Str. Romulus-Str. Doja Gheorghe-Str. Braşov,
sec. XIX - XX
•

TM-II-a-B-06099 Ansamblul urban 1, municipiul Tim işoara,
Str. Memorandului (între nr. 1 - 1 1 4) - Piafa Adarnachi Vasile
64, sec. XVI II - XX
•

M-II-a-B-06 1 0 1
Cămine muncitoreşti interbelice,
nunicipiul
Tim
işoara,
Bd. Ionescu Take-Str. Baader-Str.
:_
Infrăfirii 66 sec. XX

TM-II-a-B-06 1 02
Ansamblul urban 111, municipiul
Timişoara, Srr. Virtufii (nr. 4) - Str. Kogălniceanu Mihail (nr.
1 9, 2 1 ) 67 sec. XIX - XX
•
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TM-II-a-B-06 1 04

•

Fragmentfortificaţie, municipiul Timişoara, Str. Luther Marrin-Srr. Hecror 1 723 - 1 730

TM-II-a-B-06 1 04 Ansamblul urban IV, municipiul Timişoara, lnterseqia Bd. Regele Carol I cu Str. Văcărescu I . 70 sec. XIX - XX
•
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TM-II-a-B-06 1 0 5 • Ansamblul urban V, municipiul Timişoara, Intersecfia Bd. Regele Carol I cu Str. Maniu Iuliu 7 1 sec. XIX - XX

TM-II-a-B-06 1 06
72 sec. XX

•

Ansamblul urban VI, municipiul Timişoara, Str. 1 Decembrie (între nr. 2- 1 0), Str. Feldioara (între nr. 2-6)
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TM-II-a-B-06 1 07 Ansamblul urban VII, municipiul Timişoara, Str. Dr. Gabor Liviu (nr. 1 , 4) , Str. Paris (nr. 1 ) 73 sec. XX
•

TM-II-a-B-06 1 1 4 Ansamblul urban IX municipiul Timişoara, Bd. Revolufiei din 1 989 şi Piaţa Murgu Eftimie (între nr. 1 -7,
1 5- 1 7) , cu Poşta, Banca Nafională, Institutul de Medicină, două cămine srudenfeşti
•
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TM-I I-s-B-06 1 1 6 Muzeul Satului Bănăţean, municipiul Timişoara, Pădurea Verde, în NE oraşului sec. XIX - XX
•

87
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TM-II-a-A-061 59 Ansamblul Liceului Piarist 1908, municipiul Timişoara, Piap Regina Maria-Bd. Regele Ferdinand
I-Str. Piatra Craiului 76
•

88
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TM-II-m- B-06 1 1 7

•

Cazarma pompierilor din fosejin,

m u n i cipiul Timişoara, Bd. 1 6 Decembrie 1 989 50 sec.

90
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XX

TM-I I-m-A-06 1 1 8

•

Teatrul Naţional, municipiul Timişoara, Str. Alba Iulia 2 1 874, ref. parfial l 923 - 1 928

91
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TM-Il-m-B-06 1 2 1

•

Institutul de Igienă, municipiul Timişoara, Bd. Babeş Victor 16 1 929 - 1 937

TM-II-m-B-06 1 1 9
Casă, municipiul
Timişoara, Str. Alecsandri Vasile 3 sec.
XVI II
•

TM-Il-a-B-061 08 Ansamblul urban Str. Badea Cârţan,
municipiul Timişoara, Piaţa Badea Cârpn (front vestic)
sec. XIX
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•

TM-II-m-A-06 1 22 Turn de apă, municipiul Timişoara,
Str. Baririu G. 3 1 9 1 2 - 1 9 1 4
•

93
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TM-II-m-A-06 1 23 Biserica romana-catolică
Str. Bolyai Janos 6 1 752 - 1 75 5
•

SJ Ecaterina, mun icipiul Timişoara,

94
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TM-II-m-B-06 1 2 5
I. C. 2 sec. XVII I

•

Casă, municipiul Timişoara, Piaţa Bră[ianu Ionel

TM-II-m-B-06 1 24 Casa cu aJ<:ă defier,
municipiul Timişoara, Piaţa Brădanu Ionel I.C.
sec. XVII I
•

TM-l l-m-A-06 1 03.02
m unicipiul Timişoara,
1 723 - 1 730

•

Su·.

Fragment fortificaţie,

Brediceanu Coriloan

95
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-B-06 1 26

•

Sinagogă, municipiul Timişoara, Str. Caragiale

96
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LL.

2 sec. XIX - XX

TM-I I-m-B-06 1 27
Casă, municipiul Timişoara,
Str. Coşbuc George 3 sec. XVI I I

TM-II-m-A-06 1 58 Casa turcească,
municipiul Timişoara, Str. Celebi Evila sec. XVII I

•

•

TM-II-m-A-06 1 03 . 0 1
Fragment fortificaţie, municipiul Timişoara,
Calea Cuza Al. Ioan 1 723 - 1 730
•
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TM-Il-m-B-06 1 29 Casă, municipiul Timişoara,
Srr. Dacilor 4 sec. XVIII
•

TM-II-m-B-06 1 30 Casă, municipiul Timişoara,
Str. Dacilor 1 3 sec. X:VIH
•

TM-II-m-B-06 1 3 1 Casa cu Atfanţi, municipiul Timişoara,
Str. Delamarina V V. 1 înc. sec. XVIII
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•

TM-II-a-B-06 1 09 Ansamblul urban, municipiul Timişoara,
Str. Doja Gheorghe (de la Piaţa Bălcescu la Str. Oniţiu Virgil)
VIII sec. XIX
•

TM-II-m-A-06 1 32 Biserica romano-catolică Iosefin,
m unicipiul Tim işoara, Str. Dragalina Ion, general 1 3
1 774
•
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TM-II-m-B-06 1 33

•

Pod metalic, municipiul Timişoara, Str. Endre Ady f. n. l 87 1

1 00
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TM-II-m-A-06 1 34 Abator, municipiul Timişoara, Bd. Eroilor de la Tisa 24 1 904 - 1 905
•

101
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TM-II-m-A-06 1 35 Palatul Dicasterial, municipiul Timişoara,
Str. Eugeniu de Savoya 2 1 85 5 - 1 860
•

TM-II-m-B-06 1 36 Casă, municipiul Timişoara,
Str. Eugeniu de Savoya 1 4 sec. XVI II
•

TM-II-m-A-06 1 37 Casa Prinţului Eugeniu de Savoya,
municipiul Tim işoara, Str. Eugeniu de Savoya 24 1 8 1 7

1 02
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•

TM -II-m-B-06 1 39 Casă , municipiul Timişoara,
Str. Griselini Francesco 2 sec. XVIII
•

TM-II-m-A-06 1 4 1 Spitalul Militar, municipiul Timişoara,
Str. Lazăr G heorghe 7 1 764 - 1 766,modif. 1 8 1 7 - 1 8 1 8
•

TM-II-m-A-06 1 20
Biserica sârbească Sf Nicolae,
municipiul Timişoara, Piap Iancu Avram 1 3 1 792 - 1 796,
1 8 1 9 - 1 820
•
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www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-A-06 1 40• Castelul Huniade, azi Muzeul Banatului, municipiul Timişoara,
Piaţa Huniade Iancu 1 1 443 - 1 447, ref. sec.XV1, XVIII, 1 8 56

TM-II-m-A-06 1 42 • Primăria veche, municipiul Timişoara, Piaţa Libertăţii 1
1 7 3 1 - 1 734, 1 782; ref. sec. XIX

1 04
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TM- ll-m-A-06 1 43

•

Cazinoul Militar, municipiul Timişoara, Piap Libertăţii 6 1 788

1 05
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TM-II-m-B-06 1 44 Şcoala Superioară de Comerţ, azi Primăria municipiul Timişoara,
Bd. Loga C . D . 1 1 08 1 9 1 4
•

1 06
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TM-Il-m-B-06 1 45
Biserica de Lemn Sf Dimitrie,
municipiul Timişoara, Bd. Loga C.D. 7 1 774
•

TM-II-m-B-06 1 46 LiceuL C.D. Loga, azi Colegiul C. D. Loga
municipiul Timişoara, Bd. Loga C.D. 37 1 902 - 1 903
•

TM-II-m-B-06 1 47 ViLă, municipiul Timişoara, Bd. Loga
C.D. 44 1 9 1 1 - 1 9 1 2
•

1 07
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TM-II-m-B-06 1 48

•

Şcoala defete, azi Liceul Carmen Sylva, mun icipiul Timişoara, Bd. Loga C.D. 45 1 903 - 1 904

1 08
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TM-I I-m-A-06 1 50

•

Sinagoga din Cetate, municipiul Timişoara, Str. Mărăşeşti 6 1 863 - 1 865sec. XIX

1 09
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TM-Il-m-A-06 1 49 • Spitalul orăfenesc, azi
Spitalul de oncologie şi dermaro-venerice,
municipiul Timişoara, Su. Mărăşeşri 5 1 744 1 757,re( sec. XIX

TM-II-m-B-06 1 5 1 • Casă din Cetate, m unicipiul Timişoara,
Str. Mercy Florimund 4 sec. XVIII

TM-II-m-A-06 1 52 • Titrn de apă, municipiul Timişoara, Str. Micu Samuil 1 6 1 9 1 2 - 1 9 1 4
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www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-a-B-06 1 53
Ansamblul Facultăţii de Mecanică,
municipiul Timişoara, Bd. Mihai Viteazul 1 1 923
•

TM-II-m-B-06 1 53.0 1 Facultatea de Mecanică,
municipiul Timişoara, Bd. Mihai Viteazul ! 1 923
•
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TM-II-m-B-06 1 53.03
Mihai Viceazul 1 1 923

TM-II-m-B-06 1 53.02
Cămin studenţesc,
municipiul Timişoara, Bd. Mihai Viceazul 1 1 923
•

•

Cantină, municipiul Timişoara, Bd.

TM- I I-a-B-06 1 1 0
Ansamblul urban Bd. Mihai Viteazul,
municipiul Timişoara, Bd. Mihai Viceazul 3, 26, 28 sec. XX
•
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TM-II-m-A-06 1 54

•

Palatul Episcopal romano-catolic, municipiul Timişoara, Str. Pacha Augustin, episcop 4 1 743 - 1 752

1 13
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TM-II-m-B-06 1 5 5

•

Casă, azi sediul DJCCPCN Timiş, municipiul Timişoara, Srr. Pacha Augusrin, episcop 8 sec. XIX

1 14
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TM-II-m-B-06 1 56 Casă, m unicipiul Timişoara,
Str. Paul Chinezul 1 sec. XVII I
•

TM-I I-a-B-06 1 1 1

•

Ansamblul urban Str. Pestalozzi, m unicipiul Timişoara, Str. Pestalozzi 1 4- 1 6 sec. XIX
1 15
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TM-II-m-B-06 1 60

•

Fabrica de tutun, azi Fabrica de figări, municipiul Timişoara, Str. Pop de Băseşti Gheorghe 2 1 27 1 846

1 16

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM- I I-m-B-06 1 6 1
Casa cu Pomul breslelor,
municipiul Timişoara, Str. Proclamaţia de la
Timişoara 3 sec. XIX
•

Palatul Dejan,
TM-II -m-A-06 1 62
municipiul Timişoara,Str. Proclamaţia de la
Timişoara5 1 735, 1 802

TM- I l -m-A-06 1 63 Casa Contelui de Mercy, municipiul Timişoara,
Str. Proclamaţia de la Timişoara 7 sec. XVI II
•

1 17
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-A-06 1 38 Catedrala mitropolitană Sf Trei Ierarhi, m unicipiul Timişoara,
Bd. Regele Ferdinand I 1 1 936 - 1 946
•

1 18

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-I l-a-B-06 1 1 2 Ansamblul urban Str. Anton Seiller, municipiul Timişoara, Str. Seiller Anton 1 - 1 1 sf sec. XlX
•

TM-Il-a-A-06 1 64
Spitalul şi biserica Mizericordienilor,
municipiul Timişoara, Str. Sf. Ioan 3 1 735 - 1 8 5 1
•

1 19
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-A-06 1 64.0 1 Biserica Mizericordienilor, azi biserică greco-catolică, municipiul Timişoara,
Str. Sf. Ioan 3 1 735 - 1 737,ref. 1 8 5 1
•

1 20

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-A-06 1 65 Biserica greco-catolică Najterea Maicii Domnului, municipiul Timişoara, Piap Sulufiu
Sterca Al., mitropolit 1 1 763
•

121
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TM-II-m-B-06 1 66
Biserica Sf Ilie, mu nicipiul Timişoara, Str. Şaguna
Andrei, mitropolit 1 2 1 9 1 1
•

1 22
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-a-A-061 67 • Ansamblul fabricii de bere,
municipiul Timişoara, Str. Ştefan cel Mare 28 sec.
XVII I - XX

TM-II-m-A-06 1 67.0 1

•

TM-II-m-B-0 6 1 67.02
Hală de Îmbuteliere,
m unicipiul Timişoara, Str. Ştefan cel Mare 28 sec. XX
•

Fabrica de bere, municipiul Timişoara, Str. Ştefan cel Mare 28 sec. XVII I , ref. 1 890
1 23
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II -a-B-06 1 1 3 • Ansamblul urban Str. Nicolae
Titulescu
municipiul Timişoara, Str. Titulescu
Nicolae (de la Parcul Central la srr. A. Mureşanu)
sf sec. XIX
,

TM-II-m-B-06 1 6 8 • Corpul administrativ al Fabricii
de Păllirii, municipiul Timişoara, Str. Titulescu
Nicolae 5 sec. XX

1 24
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-B-06 1 7 1
Casă, municipiul Timişoara, Piap Ţepeş
Vodă 1 sec. XVII I , transformată în sec. XIX
•

TM-II-m-A-06 1 69 • Biserica sârbească
Sf Gheorghe, municipiul Timişoara, Pia�a
Traian 1 1 745 - 1 75 5

TM-II-m-B-06 1 70
Casă, m unicipiul Timişoara,
Pia�a Traian 1 1 745- 1 75 5
•

1 25
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-A-06 1 7 1 2
Claustrul mănăstirii Franciscanilor, azi
Centrul de Cultură şi Artă Timiş, municipiul Tim işoara, Str.
Ungureanu Emanuil 1 1 733 - 1 736
•

TM-II-m-B-2093 1 Casă, municipiul Timişoara,
Srr. Ungureanu Emanuil 8 sec. XVIII - XIX
•

1 26
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-A-06 1 73 • Biserica Sârbească Sf Nicolae, municipiul Timişoara,
Str. Ungureanu Emanuil 1 2 1 744 - 1 784, ref. 1 79 1 - 1 792

1 27

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

c, (Prefect ura Veche) , azi Muzeul
TM -Il-m -A-0 6 1 74 • Palatul baro

a Uni rii 1 1 754 , 1 774 , 1 88 5
de Artă mun icip iul Timişoara, Piaţ

1 28

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-B-06 1 75• Casă, municipiul Timişoara, Piaţa Unirii 1 0 sec. X:Vlll

1 29

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-I I-m-A-06 1 76• Domul romano-catofic Sf Gheorghe, municipiul Ti mişoara, Piaţa Unirii 1 2 1 736 - 1 774
1 30
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-I I-a-A-06 1 1 5 Ansamblul urban interbelic Corso, municipiul Timişoara, Piaţa Victoriei sec. XX
•

131

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-a-A-06 1 77.0 1 • Conacul Banloc, sar Banloc, comuna Banloc, 1 5 , 1 793, sec. XIX

TM-II-m-A-06 1 77.02 • Parc, sar Banloc, comuna Banloc, 1 5 , sec. XIX

1 32
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-A-06 1 78

•

Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva, sat aparţinător Băteşti, oraş Făget, 1 44,sec. XVII I
1 33
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-A-06 1 8 1

•

Biserica Sf Născătoare de Dumnezeu, sar Beba Veche, comuna Beba Veche, 293, 1 779

TM-II-m-B-06 1 82

•

Casă, sar Beba Veche, comuna Beba Veche, 307, 1 900

1 34
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-A-06 1 83 Biserica Mutarea moaftelor Sf Nicolae,
sat Becicherecul Mic, comuna Becicherecul Mic, 377 A, 1 8231 844
•

TM-I I-m-B-06 1 84
Casă, sar Becicherecul Mic,
comuna Becicherecul M ic, 644, 1 9 1 4
•

TM-II-m-A-06 1 85 Biserica Învierea Domnului,
sar Belin�, comuna Belin�, 443, 1 787
•

1 35
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-A-06 1 86 Biserica Sf Mucenic Gheorghe,
sat Beregsău Mare, comuna Săcălaz, 1 53, 1 793
•

TM-II-m-A-06 1 88 Biserica Romano-cato!ică,
sat Bobda, comuna Cenei, 279, 1 860
•

1 36
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-B-06 1 89

•

Casă, sat Boldur, comuna Boldur, 37, 1 928

TM-II-m-B-06 1 90
Biserica de lemn SJ Ioan
Teologul, sat Bulza, comuna Margina, Centrul
satului, 1 820
•

1 37
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-11-a-A-06 1 9 1 Ansamblul de arhitectură balneară Parml cu colonada, Hotelul BaZII r, Hotelul Crand
şi Cazinoul, oraş Buziaş, Zona parcul, colonada, Hotel Bazar, Hotel Grand, cazi noul, 1 8 1 1 - 1 870
•

1 38
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-I I-m-A-06 1 92

TM-II-m-A-06 1 93

•

•

Castelul Contelui de Mercy, sat Carani , comuna Sânandrei 1 , 1 733- 1 734

Biserica Romano-carolică Înălţarea Crucii, sat Carani, comuna Sânandrei 68, 1 734

139
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TM-II-m-A-06 1 94
sec. XVII I

•

Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului, sat Capăt, comuna Racovi�a 1 1 1 ,

1 40
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-Il-m-A-06 1 95

•

Biserica de lemn Sf Gheorghe, sat Cebza, oraş C iacova, în cimitir, 1 758

141
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-I I-m-A-06 1 98
Situ! rural Satul Charlottenburg, sat Charlottenburg, comuna Bogda, întreaga
localitate, sat de plan circular, 1 772
•

1 42

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-A-0620 1 • Titrn de apărare, oraş Ciacova,
zona centrală, sec. XIV

TM-II-m-B-06200 •Biserica Nt�jterea Maicii Domnului,
sat Chizărău, comuna Belinf, 273, 1 827

TM-II-m-A-06203 • Biserica sârbească Maica Domnului,
oraş Ciacova, Str. Bisrri�ei 24, 1 768

1 43

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-A-06202 Ansamblul urban Piaţa Cetăţii, oraş Ciacova, Piara Cetării, sec. XVIII-XIX
•

TM-I I-m-B-06204

•

Conacul Petala, sat Clopodia, comuna Jamu Mare, 42 1 , 1 840

1 44
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-A-06205 Biserica Adormirea Maicii Domnului, sar Comloşul Mare,
comuna Comloşul Mare, 539, 1 794- 1 796, ref. 1 8 1 4, 1 89 1
•

TM-II-m-B-06207
Han, sar Comloşul Mare,
comuna Comloşul Mare, 605, sec. X:VIli
•

TM-II-m-B-06208 Conacu! San Marco, sar Comloşul Mare,
comuna Comloşul Mare, 6 5 5 , 1 840- 1 856
•

1 45
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-A-06209

TM-II-m-B-062 1 0

•

•

Han, sar Coşava, comuna Curtea, 59, sec. XVIII

Casă, sat Coşava, comuna Curtea, 1 33, 1 900

1 46
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TM-I I-m-B-062 1 1 Biserica de lemn Sf Apostoli Petru fi Pavel, sat Coşeviţa, comuna Margina, f.n., 1 776
•

1 47

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-Il-m-B-062 1 1 Casa Stăvilar, azi Stăvilar Costeiu, sat Costeiu,
comuna Coşteiu, 725 pe canalul Bega - nod hid ;o Coşteiu, l7591 760, ref 1 860
•

\

TM-11-m-B-062 1 3
Casă, sat Criciova,
comuna Criciova, 1 93, 1 9 1 9
•

1 48
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

\

TM-II-m-A-062 1 4 Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva,
sat Crivina de Sus, comuna Pietroasa, 63, 1 676, reparată 1 778
•

TM-II-m-A-062 1 6

•

Biserica de lemn

Cuvioasa Paraschiva, sat Curtea, comuna
Curtea, 270, 1 794

1 49
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-B-062 1 5

•

B iserica de lemn Najterea Maicii Domnului, sat Crivobara, comuna Secaş, 69, 1 780

1 50

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-a-B-062 1 7 Ansamblul urban StrăziLe Victoriei ţi Mihai Viteazu,
oraş Deta, str. Victoriei şi Mihai Viceazu (până la imersecfia cu ser.
Independenfei inclusiv Turnul Pompierilor, sec. XIX-XX
•

151
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TM-II-m-A-062 1 8 Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva,
sat Dobreşti, comuna Bara 1 1 5 , 1 832
•

TM-II-m-A-062 1 9 Biserica (ucraineană) de lemn Nasterea
Domnului,
'
sat Dragomireşri, comuna Şriuca, 1 754
•

1 52
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-A-06220 Biserica de lemn Sf Dumitru, sat Dubeşti, comuna Ohaba Lungă
1 46, sec. XVII , pictată sec. XVIII
•

1 53
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-Il-m-A-062 2 1 Biserica romano-carolică Sf Vendelin,
sar Dudeşrii Noi, comuna Dudeşrii Noi 426, 1 75 0- 1 75 1
•

TM-Il-m-A-06222 Biserica romano-carolică Sf Maria,
sar Dudeşrii Vechi, comuna Dudeşrii Vechi 257, 1 804
•

1 54
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-A-06224

TM- I I-m-B-06225

•

•

Cazinou Cassina, oraş Făget, Calea Lugojului 1 0 , 1 860

Pod de cărămidă, sat Foeni, comuna Foeni, f.n . la marginea de SV a satului lângă cimitir, 1 749
1 55
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-A-06226

•

Conaculfamiliei lV!ocioni, azi căminul eul rural Foeni, sar Foeni, comuna Foeni, 4 1 1 , 1 750

TM-I I-m-B-06227

•

Casă, azi căminul cultural Foeni, sat Foeni , comuna Foeni, 427, 1 9 1 3

1 56
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-I I-m-B-20 1 80
ConacuL Gudenus, sar
Gad, comuna Ghilad, f.n . , inc. sec. XlX
•

TM-II-m-B-06229 Casă sar Găvojdia,
comuna Găvojdia, 26, 1 900
•

1 57
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-I I-m-B-0623 1

TM-II-m-B-06233

•

•

Biserica ortodoxă sârbească Sf Ioan Botezătorul, sar Gelu, comuna Variaş, 203, 1 746

Biserica romano-catolică Sf Iosif, sar Giarmara, comuna Giarmata, Str. Principală 4 1 9, 1 730

1 58
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM- I l-m-B-06234

•

Depozit de cereale, sat Giera, comuna Giera, 9 1 , sec. XIX

TM-II-m-B-06235 Biserica Sf Dumitru,
sat Giroc, comuna Giroc, 80, 1 75 9
•

1 59

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM- I I-m-A-06237 Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului,
sat Groşi, comuna Margina, 56, 1 74 1
•

TM-II-m-A-06238 Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului,
sat Hezeriş, comuna Coşteiu, 1 38 , sec. XVII I
•

1 60
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-B-06239

•

Conac, sat Hodoni, comuna Satchinez, 92 A, sf. sec. XVII I

161

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-B-06240

•

B iserica de lemn Adormirea Maicii Domnului, sar Homojdia, comuna Currea, 1 9, 1 782- 1 804

1 62

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-Il-m-B-0624 1 Biserica sârbească Sf Arhanghel Gavril,
sat Ivanda, comuna Giulvăz, 1 92, 1 85 1
•

TM-II-m-B-06242 Casă şvăbească,
oraş Jimbolia, Str. Diel 4, sec. XIX
•

TM-II-m-B-06243 Conacul Csekonics, oraş Jimbolia,
Str. Vladi mirescu Tudor 8 1 , sec. XVI I I
•

1 63
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-Il-m-B-06244 Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva, sat apar�inător Jupâneşri,
ora� Făget 52, în cimitir, sec. XVII I
•

1 64
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-B-06245
Biserica romano-carolică Sf Tereza, sar Lenauheim,
comuna Lenauheim 539, 1 778
•

TM-l l-m-A-06246
Casa Nikolaus Lenau
(anterior han de poştă, azi muzeu), sat
Lenauheim, comuna Lenauheim 542, sec.
XVIII
•

1 65
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-Il-m-B-06247

•

Casă, sat Liebling, comuna Liebling 222 , 1 880

TM-Il-m-B-06248 Ansamblul conacufui Liptay,
sat Lovrin, comuna Lovrin 200, sec. XIX
•

TM-II-m-B-06248.0 1
Conacufui Lipta)'•
sar Lovrin, comuna Lovrin 200, 1 820
•

1 66
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-B-06250

•

Biserica sârbească de lemn Sf Gheorghe, sat lucareţ, comuna Brescovăţ, 36, 1 750

1 67

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-I I-m-A-06252
HanuL Poştei,
municipiul Lugoj, Str. 20 Decembrie
1 989 l v, 1 726
•

TM-l l -m-B-06253
Teatrul Vechi,
municipiul Lugoj , Str. Bucegi 2, 1 83 5
•

1 68
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-A-06254.0 1
Biserica fostei Mănăstiri a rninoriţilor,
municipiul Lugoj, Str. Bucegi 4, 1 733
•

TM- I I-a-A-0625 1
Ansamblul urban Piata 1. C. Drăgan,
municipiul Lugoj, Piap I.C. Drăgan, sec. XVIII-XX
•

1 69
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-A-06256
Turnul fostei biserici Sf Nicolae,
municipiul Lugoj, Piap Victoriei f.n., 1 726
•

TM-II-m-A-06257 Biserica Adormirea Maicii Domnului,
municipiul Lugoj , Piara Victoriei 2, 1 759- 1 766
•

1 70
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-B-0625 8 Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva (azi biserică de cimitir),
sat Margina, comuna Margina, f.n. în cimitir, 1 737
•

171
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TM-II-m-B-06260

•

Casă, sat Margina, comuna Margina 1 1 2, 1 900

TM- II-m-B-0626 1

•

Conac, sat Maşloc, comuna Maşloc 1 42, 1 8 5 5

1 72
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-A-06262

•

Mănăstire sârbească Sf Gheorghe, sat Mănăstire, comuna Birda, f.n . , 1 793- 1 794

TM-II-m-A-06262.0 1 B iserica mănăstirii sârbeşti Sf Gheorghe,
sat Mănăstire, comuna Birda, f.n., 1 793- 1 794
•

1 73

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-rn-B-06264 Biserica de lemn Sf Nichita Românul, sat Nemeşeşti,
comuna Margina 8, 1 798
•

L 74

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

'

.Y

TM-II-m-B-06265

•

Casă, sat Oloşag, comuna Ştiuca 67, 1 926
TM-II-m-B-06268 Biserica romano-cato!ică,
sat Orţişoara, comuna Orţişoara 206, 1 786
•

TM-I I-m-A-06267 Biserica Adormirea Maicii Domnului,
sat Oloşag, comuna Ştiuca 1 72, sec. XVI II
•

1 75
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-Il-m-A-06270.02

•

Paraclis, sat Panoş, comuna Banloc 1 1 6, sec. XV1, iconostas pictat în sec. XV1 I

1 76
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-I I-m-B-0627 1

•

Casă, sat Pădurani, comuna Mănăştiur 20, sec. XIX

TM-J I-m-B-06269 Biserica Înălţarea Domnului,
sat Pa rp, comuna Parţa 1 8 1 , 1 85 1
•

TM- I l-m-B-06272 Biserica romano-carolică Sf Ioan Nepomuk,
sar Periam, comuna Periam, Calea Aradului 1 49, 1 750, modif.
1 900
•

1 77
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-B-06273

•

Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului, sat Pierroasa comuna Pietroasa 90, 1 779

178

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-A-06274 Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva, sar Poieni,
comuna Pierroasa 1 09, 1 7 9 1
•

TM-II-m-A-06275 Sf Arhangheli, sat aparfinăror Povergina,
oraş Făget 40, 1 782- 1 783
•

1 79
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-A-06276 Conacul Ambrozi, sat Remetea
Mare, comuna Remetea Mare 1 , 1 820
•

j·

TM-II-m-A-06277 Biserica de lemn Naşterea Sf Ioan Botezătorul,
sat Româneşti, comuna Tomeşti 27 în cimitir, sec. XVII I
•

1 80
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-ll-m-B-06278

TM-JI-m-B-0628 1
234, 1 922

•

•

Conacul Nikolici, sat Rudna, comuna Giulvăz 1 , sec. XIX

Casă, sat Sacoşu Mare, comuna Darova

181
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TM-II-m-B-06282 • Gospodărie (două corpuri),
sat Sacoşu Mare, comuna Darova 280, 1 907

TM-II-m-B-06283 • Casa baraj (stăvilar), sat Sânmihaiu
Român, comuna Sânmihaiu Român, pe canalul Bega, sec. XIX

TM-Il-m-B-06284 • Şcoala de agricultură, oraş Sânnicolau Mare,
Str. Babeş Victor 1 00, sec. XIX

TM-II-m-A-06286 •Biserica ortodoxă sârbească Adormirea Maicii Domnului,
oraş Sânnicolau Mare, Str. Republicii 3, 1 783- 1 787

1 82
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-A-06287 • Conacul Nako, oraş Sânnicolau Mare,
Str. Republicii 1 4, 1 864

TM-II-m-A-06294 •Biserica Schimbarea La Faţă
a Mănăstirii Săraca, sar aparţinăror Şemlacul
Mic, oraş Gătaia, sec. XV /pictată 1 730)

1 83
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-II-m-B-06297 Biserica romano-carolică Pogorârea duhului sfânt,
sat Teremia Mare, comuna Teremia Mare 638, sec. XVIII, reg( 1 867,
1 928
•

TM-I I-m-A-06299 Biserica de lemn Sf Apostoli Petru şi Pavel, sat Zol r,
comuna Fârdea 7 l (în cimitir) , sec. XVII I
•

1 84
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

...

Monumente de artă plastică (for public)
si monumente memoriale/funerale
'

L

{

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-III-m-B-06300 Monumentul lui Vicenţiu Babef,
municipiul Timişoara, Parcul Central, 1 934
•

TM-III-m-B-0630 1
Bustul lui Barbu Ştefănescu Delavrancea,
municipiul Timişoara, Parcul Central, 1 933
•

TM- l i i-m-B-06302
Busml lui Mihai Eminescu,
municipiul Timişoara, Parcul Cinematografului Capitol,
1 960
•

TM-II I-m-B-06304
Monumentul Dr. A. Cândea,
municipiul Timişoara, Bd. Victor Babeş 2 (Parcul Boranic),
1 93 1
•
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TM-III-m-B-06305 • Bustul lui Victor Babef,
municipiul Timişoara, Bd. Victor Babeş 1 6,
1 934

TM-III-m-B-06307 • Obelisc în memoria celor căzuţi la 1848,
municipiul Timişoara, Calea Ghirodei 1 2, sec. XIX

TM-III-m-B-06303 • Bustul lui Eremia Grigorescu,
municipiul Timişoara, Str. Dima Gh (Parcul Botanic), 1 928
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TM-II I-m-A-06306
Statuia Sf Ioan Nepomuk,
municipiul Timişoara, Str. Dragalina Ion general
1 3, 1 722
•
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TM-III-m-B-06309 Statuia Sf Maria fi Sf Ioan Nepomuk,
municipiul Timişoara, Pia�a Libertăfii f.n. 1 93 1
•
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TM-III-m-B-06308 Monumentul lui Emanuil Ungureanu.,
municipiul Timişoara, Piaţa Huniade Iancu f.n., 1 93 1
•

TM-II I-m-B-063 1 2
Monumentul lui Eftimie Mu.rgu,
municipiul Tim işoara, Bd. Revoluţiei din 1 989 f. n. 1 965
•
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TM-III-m-B-063 1 0 Monumentul lui Traian La/eseu, municipiul Timişoara,
Bd. Mihai Yiteazu 1 în curtea Institutului Politehnic, 1 930
•

TM-III-m-B-063 1 1
Monumentul lui Anton Sailer,
municipiul Timişoara, P-p Regina Maria f. n., 1 906
•
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TM-III-m-A-063 1 3 • Monumentul Sf Treime,
municipiul Timişoara, P-p Unirii f.n., 1 740

TM-III-m-B-063 1 4 • Monumemul Lupa Capitolina,
municipiul Timişoara, P-p Victoriei f. n. , 1 926
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TM-II I-m-A-063 1 5
Statuia Sf FLorian,
oraş Jimbolia, Ser. Republicii f.n., sec. XIX
•

TM-III-m-B-063 1 6
Stantia DoctoruLui DieL,
oraş Jimbolia, Str. Vladimirescu Tudor 8 1 (în
parc) , 1 93 5
•

TM-III-m-B-063 1 7 Statuia poetului Nikolaus Lenau,
sat Lenauheim , comuna Lenauheim 258 în fap Primăriei,
sec. :XX
•
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TM-III-m-B-06322 Monumentul generalului Ion Dragalina,
municipiul Lugoj ,Str. Bălan Ioan episcop dr, sec. XX
•

TM-I I I-m-B-063 1 9
Bustul lui Traian Grozăvescu,
municipiul Lugoj , Splaiul Brediceanu C. în faţa teatrului,
sec. XX
•

TM-III-m-B-063 1 8 Monumentul lui Coriolan Brediceanu,
m unicipiul Lugoj, Splaiul Brediceanu C. f.n., sec. XX
•

TM- I II-m-B-06320
Monumentul lui Ion Vidu,
municipiul Lugoj, Splaiul Brediceanu C. f.n., sec. XX
•
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TM-III-m-A-06323 Statuia Sf Ioan Nepomuk,
oraş Sânnicolau Mare, în fap bisericii romano
carolice, 1 757
•

TM-I II-m-B-06324 Bustul lui Mihai Eminescu,
oraş Sânnicolau Mare, Srr. Republicii 1 7, sec. XX
•
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TM-III-m-B-06326 Monumentul lui Traian Vttia,
sar Traian Vuia, comuna Traian Vuia 32, 1 962
•

TM-III-m-A-06325 Monumenrul Sf Treime,
sar Terem ia Mare, comuna Teremia Mare (în
parc), 1 806
•

TM- LV-m-B-06327 Mormânrul lui Ioachim Miloia, municipiul Tim işoara,
Srr. Cosm inului 1 3 Cimitirul Elisaberi n, 1 942
•
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TM-lV-m-B-06328
Mormântul medicului PauL Vasici,
municipiul Timişoara, Str. Cosminului 1 3 Cimitirul
Elisabetin, 1 8 8 1
•

TM-IV-m-B-06329
Mormântul pictorului Ioan Zaicu,
municipiul Timişoara, Str. Cosminului 1 3 Cimitirul
Elisabetin, 1 9 1 5
•

1 97

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

TM-IV-m-B-06330 Monumentul militar austriac, dedicat evenimentelor de la 18481843, municipiul Timişoara, Srr. Lăzărescu Vasile mitropolit Cimitirul Eroilor, 1 852
•
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TM-IV-m-B-06331
Casa scriirorului Dositei Obradovici,
oraş Ciacova, Str. Obradovici Dositei 1 1 , sec. XVIII
o

TM-IV-m-A-06332
Mausoleul Familiei Mocioni,
sat Foeni, comuna Foeni, ln cimitir, sec. XIX
o
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TM-IV-m-B-06333 Mormântul colectiv din timpul epidemiei de ciumă
din 1 834 Der Grabatzer Kalvarienberg, sar Grabă�, comuna Lenauheim, la
marginea satului, 1 838
•

TM-IV-m-B-06335 Casa poetului VVDelamarina, municipiul Lugoj ,
Str. Delamarina VV. 1 9, sec. XIX
•

TM-IV-m-B-06334 Casa scriirorului Ion Popovici Bănăţeanu,
municipiul Lugoj, Str. Bănăfeanu 1 . P. 1 3, sec. XIX
•
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TM- IV-m-B-06336.0 1 •Mormântul lui Coriolan Brediceanu,
municipiul Lugoj , Str. Făgetului, în cimitirul ortodox, cripta
capelei, sec. XL'(

TM-IV-m-B-06336.03 • Mormântul lui V V Delamarina,
municipiul Lugoj, Str. Făgetului, în cimitirul ortodox, sector
2, parcela C, 1 896

-

BR,;�
o ,.
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TM-IV-m-B-06336.02 • Monnântul publicistului
Valeriu Branitte, municipiul Lugoj , Str. Făgetului, în
cimitirul ortodox, cripta capelei, sec. XIX

TM-IV-m-B-06336.04 • Mormântul lui Traian Grozăvescu,
municipiul Lugoj , Str. Făgetului, în cimitirul ortodox,
sector 3, parcela A, 1 928
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TM-IV-m-B-06336.05 Mormântul lui Eftimie Murgu,
municipiul Lugoj , Str. Făgerului, în cimitirul ortodox,
cripta capelei, sec. XIX
•

TM-IV-m-B-06336.06
Mormânrul istoricului George Popovici,
municipiul Lugoj, Str. Făgerului, în cimitirul ortodox, sector 1 parcela
A, 1 927
•

TM-IV-m-B-06337
Casa artistului Traian Grozdvescu,
municipiul Lugoj , Str. Grozăvescu Traian 8 , 1 843
•

TM-IV-m-B-06336.06 Mormântul compozitorului Ion Vidu,
municipiul Lugoj , Str. Făgetului, în cimitirul ortodox, parcela
9, 1 927
•
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ACTE NORMATIVE
CARE REGLEMENTEAZĂ
REGIMUL JURIDIC AL
MONUMENTELOR ISTORICE ŞI SITURILOR ARHEOLOGICE
LEGE Nr. 79 din I l noiembrie 1 993 pentru aderarea României la Convenţia asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru
interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culrurale, adoptată de
Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unire pentru Educaţie, ştiinţă şi Cultură la Paris la 1 4 noiembrie 1 970
LEGE Nr. 1 501 1 997 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia patrimoniului arheologic (revizuita), adoptata
la La Valetta la 1 6 ianuarie 1 992
LEGE Nr. 1 57/1 997 privind ratificarea Conventiei pentru protectia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptata la Granada
la 7 octombrie 1 997
ORDONANŢA G UVERNULUI nr. 43/2000 cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 378/200 1 , Legea
462/2003 şi legea 258/2006, republicată privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor siruri arheologice ca zone
de interes naţional
ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac
parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată prin Legea 564/200 1 .
ORDINUL MCPN nr. 2494/20 1 0 pentru aprobarea metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul
cercetării arheologice şi înscrierea sa în Registrul arheologilor.
LEGEA NR. 50/29.07. 1 99 1 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.
LEGEA NR. 422/29.07.200 1 privind protejarea monumentelor istorice
LEGEA NR. 45 1 1 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 536 1 23.07.2002
LEGEA NR. 350 1 200 1 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul modificată şi completată cu Legea nr. 289 1 2006
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 606 / 1 3.07.2006, cu modificările ulrerioare.
LEGEA 454 1 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2 1 1 2006, privind regimul concesionării monumentelor
istorice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1 004 1 1 8. 1 2. 2006
LEGEA NR. 6 1 09.01 .2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial.
ORDONANŢA NR. 2 1 / 26. 0 1 .2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice
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HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 309 1 2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind cuantumul timbrului
monurnentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezulrate din aplicarea
acestei:l, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 888 1 09. 1 2.2002;
HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 6 1 0 1 2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind procedura de acordare
a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice depnute de persoanele fizice sau juridice de drept
privat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 402 1 1 0.06.2003;
HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1 430 1 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care
Minist erul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de
protejare şi de interventie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie
să le îndeplinească proprietarul, alrul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna, publicată în Monitorul Oficial al României nr.
905 1 1 8. 1 2. 2003;
HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 493 1 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor
istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul - cadru al planurilor de protecţie
şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 380
1 30.04.2004;
HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1 067 1 05 .09.2007 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea O.G.
nr. 21 1 2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice.
ORDINUL MINISTRULUI CULTURII NR. 2237 1 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a
monumentelor istorice; instituirea însemnului distinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric al unui bun imobil,
în vederea protejării sale în timp de pace sau de conflict armat; instituirea însemnului instinctiv care atestă regimul juridic de
mom.ment istoric înscris în Lista Patrimoniului Mondial, în vederea vederea protejării sale în timp de pace sau de conflict armat;
aprobarea siglei monumentelor istorice, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 220 1 1 6.03.2005.
ORDINUL MINISTRULUI CULTURII ŞI CULTELOR NR. 2 1 06 1 2005 privind Componenţa nominală a Comisiei
Naţic nale a Arheologiei.
ORDINUL MINISTRULUI CULTURII ŞI CULTELOR NR. 2426 1 2005 privind aprobarea normelor metodologice de
înscriere a unor siruri arheologice prioritare în Lista zonelor de i nteres arheologic national
ORDINUL MINISTRULUI CULTURII ŞI CULTELOR NR. 25 1 8 1 2007 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a
proctdurii de descărcare de sarcină arheologică
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LEGE Nr. 422 din 18 iulie 2001 *** Republicată
privind protejarea monumentelor istorice

EMITENT: PARLAM ENTUL ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 20 noiembrie 2006
* ) Republicat, în temeiul art. V din Legea nr. 259/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/200 1 privind protejarea
monumentelor istorice, publicat, în Monitorul Oficial al României,
Partea 1, nr. 573 din 3 iulie 2006, dându-se textelor o nou, numerotare.
Legea nr. 422/200 1 privind protejarea monumentelor istorice a fost publicat, în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.
407 din 24 iulie 200 1 , iar ulterior a mai fost modificat, şi completat, prin:
- Legea nr. 40 1 /2003 pentru modificarea 3i completarea Legii nr. 50/ 1 99 1 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, publicat, în Monitorul Oficial al României, Partea 1 , nr. 749 din 27 octombrie 2003;
- Legea nr. 468/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 422/200 1 privind protejarea monumentelor istorice,
publicat, în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 820 din 1 9 noiembrie 2003;
- Legea nr. 57 1 12003 privind Codul fiscal, publicat, în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 927 din 23 decembrie
2003.

TITLUL 1
Dispozitii generale
ART. 1
( 1 ) Prezenta lege reglementeaz, regimul juridic general al monumentelor istorice.
(2) În sensul prezentei legi, monumentele istorice sum bunuri imobile, construcţii şi terenuri situare pe teritoriul României,
semnificative pentru istoria, cultura şi civilizatia national, şi universală.
(3) Regimul de monument istoric esre conferit prin clasarea acestor bunuri imobile conform procedurii prevăzute în prezenta.
lege.
(4) Pot fi clasate ca monumente istorice bunurile imobile situate în afara granitelor, proprietăti ale statului român, cu respectarea
legislatiei statului pe teritoriul căruia se află.
ART. 2
( 1 ) Monumentele istorice fac parte integram, din patrimoniul cultural national şi sunt protejate prin lege.
�2) Activirătile şi măsurile de protejare a monumentelor istorice se realizează în interes public.
In conditiile prezentei legi interventiile asupra monumentelor istorice por constitui cauză de utilitate publică.
_
(3) In sensul prezentei legi, prin protejare se întelege ansamblul de m,suri cu caracter ştiintific, juridic, administrativ, financiar,
fiscal şi tehnic menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidenp, conservarea, inclusiv paza şi întretinerea,
consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor istorice şi integrarea lor social-economic, şi cultural, în viap
colectivitătilor locale.
(4) Pe�tru protejarea monumentelor istorice se stabilesc prin lege m,suri stimulative cu caracter economic sau de alt, natură.
(5) Asupra monumentelor istorice se pot aplica servituti de utilitare public, instituite potrivit legii.
ART. 3
Conform prezentei legi se stabilesc următoarele categorii de monumente isrorice, bunuri imobile situate suprateran, subteran
şi subacvatic:
a) monument - construcţie sau parte de construcţie, împreun, cu instalatiile, componentele artistice, elementele de mobilare

206
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

interioară sau exterioară care fac parte integram, din acestea, precum şi lucrări artistice comemorative, funerare, de for public,
împreun, cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie m,rturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere
arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiintific sau tehnic;
b) ar.samblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeisric de consrruqii urbane
sau rura1e care împreună cu terenul aferent formeaz, o unitate delimitat, topografic ce constituie o mărturie cultural-istoric,
semnificuiv, din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau
tehnic;
c) sit - teren delimitat topografic cuprinzând acele creaţii umane în cadru natural care sunt mărturii cultural-istorice
semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific, tehnic
sau al peisajului cultural.
ART. 4
( 1 ) Monumentele istorice aparţin fie domeniului public sau privat al statului, al j udeţelor, oraşelor sau comunelor, fie sunt
proprieute privat, a persoanelor fizice sau juridice.
(2) Monumentele istorice proprietate public, a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile
şi insesi•:abile; aceste monumente istorice pot fi date în administrare instituţiilor publice, pot fi concesionate, date în folosinţă
gratuit, nstituţiilor de utilitate public, sau închiriate, în condiţiile legii, cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor sau, după caz,
al servic .ilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.
(3) Monumentele istorice aparţinând domeniului privat por face obiectul circuitului civil în condiţiile stabilite prin prezenta
lege.
(4) Monumentele istorice aRate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile
exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru monumentele istorice clasate
în grup� A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în
grupa B, ori al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, potrivit prezentei legi, sub sanqiunea nulităţii absolute a vânzării.
(5) Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenţionează să vândă monumente istorice, transmit serviciilor
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor înştiinţarea privind intenţia de vânzare, însoţit, de documentaţia
stabilit, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
(6) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor transmit Ministerului Culturii şi Cultelor înstiintarea,
'
documentaţia şi propunerea de răspuns, în termen de 5 zile lucr:itoare de la primirea acestora.
(7) �ermenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la data înregistrării înştiinţării,
documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi Cultelor sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale
Ministerului Culturii şi Cultelor; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu sumele necesare destinate
exercită;:ii dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se negociază cu vânzătorul.
(8) In cazul în care Ministerul Culturii şi Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor nu
îşi exercit, dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. (7), acest drept se transfer, autorităţilor publice locale, care îl pot
exercita în maximum 1 5 zile.
(9) Comunicările privind neexercitarea dreptului de preemţiune au termen de valabilitate pentru întregul an calendaristic în
care au f<;>st emise, inclusiv pentru situaţiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.
( 1 O) In condiţiile legii, în vederea protejării monumenrelor istorice se poate proceda, în cazuri extreme, la strămutarea acestora.
( 1 1 ) Monumentele istorice care se aAă pe teritoriul României şi care sunt proprietatea altor state sunt protejate în condiţiile
prezentei legi.
ART 5
În a:tele de înstrăinare, concesionare, închiriere, dare în administrare sau dare în folosinţă gratuit, a monumenrelor istorice se
va mentiona regimul de monument istoric al imobilelor şi obligaţia protejării acestora potrivit prezentei legi.
'
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ART. 6
( 1 ) Paza, întrefinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare prin mijloace adecvate a monumentelor
istorice revin, dup, caz, proprietarilor sau tirularilor altor drepturi reale asupra acestora, în conformitate cu prevederile prezentei
legi.
(2) În cazul în care un monument istoric nu are proprietar cunoscut, obliga�iile decurgând din prezenta lege revin autorităfii
administrafiei publice locale din unitatea administrativ, pe al cărei teritoriu este situat monumentul istoric sau autorităfilor
administrafiei publice centrale.
ART. 7
( 1 ) Statul garantează şi asigur, protejarea monumenrelor istorice în condiţiile stabilite prin prezenta lege.
(2) Ministerul Culturii şi Cultelor este autoritatea administrafiei publice centrale de specialitate care elaborează strategiile şi
normele specifice de protejare a monumentelor istorice, urmăreşte şi asigur, aplicarea lor.
(3) Autorităfile administrafiei publice centrale de specialitate, institufiile de specialitate subordonate acestora şi autorităfile
administrafiei publice locale colaboreaz, şi răspundă după caz, de activitatea de protejare a monumentelor istorice.
(4) Autorităţile administrafiei publice centrale de specialitate şi institufiile din subordinea acestora, precum şi autorităţile
administrafiei publice locale cooperează cu proprietarii monumentelor istorice, persoane fizice sau juridice, cu definătorii şi
administratorii acestora, precum şi cu instituţiile publice şi organizafiile neguvernamentale din domeniul protejării monumentelor
istorice şi îi sprijin, în condifiile legii.
TITLUL I I
Protejarea monumentelor istorice
CAP. 1
Monumentele istorice
ART. 8
( 1 ) Monumentele istorice se claseaz, astfel:
a) în grupa A - monumentele istorice de valoare nafional, şi universală;
b) în grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local.
(2) Clasarea monumentelor istorice în grupe se face prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, la propunerea Comisiei
Nafionale a Monumentelor Istorice, conform procedurii de clasare prevăzute de prezenta lege.
(3) Monumentele istorice clasate în grupele prevăzute la alin. ( 1 ) şi zonele de protecţie a acestora, aflate în proprietate publică,
pot fi declarate, potrivit legii, de interes public naţional sau local, după caz, prin hotărâre a Guvernului iniţiat, de Ministerul
Culturii şi Cultelor, respectiv prin hotărâre a consiliilor locale, judefene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu
avizul Ministerului Culturii şi Cultelor.
ART. 9
( 1 ) Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecţie, delimitat, pe baza reperelor topografice, geografice sau
urbanistice, in funcţie de trama stradală, relief şi caracteristicile monumentului istoric, după caz, prin care se asigur, conservarea
integrat, şi punerea în valoare a monumentului istoric şi a cadrului său construit sau natural.
(2) Delimitarea şi instituirea zonei de protecţie se realizează, simultan cu clasarea bunului imobil ca monument istoric, în
condiţiile legii.
(3) Autorităfile publice locale competente vor include în planurile urbanistice şi în regulamentele aferente zonele de protecţie
delimitate conform alin. (2) .
(4) În zona de protecţie pot fi instituite servitufi de utilitate public, şi reglementări speciale de construire prin planurile şi
regulan:!_entele de urbanism aprobate şi avizare conform legii.
(5) In zonele de protecţie a monumentelor istorice care sunt lăcaşuri de cult este interzis, desfaşurarea în aer liber, în perioada
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în care în cadrul acestora se desfaşoară serviciu religios, a unor manifestări care, prin poluarea sonor, sau vizual, pe care o produc,
pot impieta asupra desfaşurării serviciului religios.
(6) Prin excep�ie, se pot organiza manifestări de genul celor prevăzute la alin. (5), cu acordul autorită�ii religioase care
administrează lăcaşul, în condi�ii care să nu impieteze asupra desfaşurării serviciului religios.
ART. 1 0
( 1 ) Monumentele istorice sunt protejate indiferent de regimul lor d e proprietate sau d e starea lor d e conservare.
(2) Protejarea monumentelor istorice este parte component, a strategiilor de dezvoltare durabil, economico-social" turistic"
urbanistic, şi de amenajare a teritoriului, la nivel na�ional şi local.
(3) Exproprierea pentru cauză de utilitate public, a monumentelor istorice şi a zonelor de proteqie a acestora sau instituirea
unor servitu�i poate fi ini�iat, şi aplicat, numai cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor.
(4) Aplicarea de servitu�i care au drept consecin�ă desfiin�area, distrugerea par�ial, sau degradarea monumentelor istorice şi a
zonelor lor de proteqie este interzisă.
ART 1 1
( 1 ) Orice interven�ie asupra monumentelor istorice şi asupra imobilelor din zona lor de proteqie, precum şi orice modificare
a situa�iei j uridice a monumentelor istorice se fac numai în condi�iile stabilite prin prezenta lege.
(2) Desfiinţarea, distrugerea par�ial, sau totală, profanarea, precum şi degradarea monumentelor istorice sunt interzise şi se
sanqionează conform legii.
CAI� 2
Inventarierea şi clasarea monumentelor istorice
ART 1 2
( 1 ) [nventarierea monumentelor istorice reprezintă aqiunea de strângere a totalităţii informaţiilor, documentelor, studiilor,
cercetărilor şi a documentaţiilor cu privire la identificarea imobilelor susceptibile de a dobândi calitatea de monument istoric, a
imobilelor clasate ca monumente istorice, a monumentelor istorice declasate, precum şi a celor distruse sau dispărute.
(2) :nventarul monumentelor istorice reprezintă o bază de date, actualizată permanent prin operaţiunile necesare de corelare,
în vederea asigurării unei informări permanente şi exacte în legătură cu situa�ia imobilelor monumente istorice.
(3) Clasarea este procedura prin care se conferă regim de monument istoric unui bun imobil conform art. 8.
(4) Inventarierea şi clasarea se realizează potrivit dispoziţiilor prevăzute de prezenta lege şi în conformitate cu normele
metodologice de inventariere şi clasare a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
(5) Pentru realizarea inventarierii monumentelor istorice, autorită�ile şi institu�iile publice competente comunic, serviciilor
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, la solicitarea acestora, date privind situaţia juridică a imobilelor.
ART. 1 3
( 1 ) Procedura de clasare se declanşează de către direqiile pentru cultură, culte ş i patrimoniul cultural na�ional j ude�ene,
respectiv a municipiului Bucureşti, astfel:
1 . din oficiu, în următoarele situaţii:
a) pentru bunurile imobile aflate în proprietatea statului sau a unită�ilor administrativ-teritoriale;
b) pentru bunurile imobile aflate în proprietatea cultelor religioase;
c) pentru bunurile imobile descoperite întâmplător sau în cadrul unor cercetări arheologice sistematice;
2. la cererea sau, după caz, la propunerea:
a) F roprietarului bunului imobil;
b) primarului localităţii, a consiliului local sau j udeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe al cărui
teritori J administrativ se află bunul imobil în cauză;
c) Comisiei Na�ionale a Monumentelor Istorice, a Comisiei Na�ionale de Arheologie sau a Comisiei Na�ionale a Muzeelor şi
Coleqiilor;
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d) asociatiilor şi fundatiilor legal constituite, cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice;
e) institutiilor publice cu atribu�ii în domeniu.
(2) Dosarul de clasare sau de declasare este întocmit de serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, de regulă,
prin experti autorizati sau specialişti arestati înscrişi în regisrrele Ministerului Culturii şi Cultelor şi se înaintează compartimentului
de specialitate din Ministerul Culturii şi Cultelor, care îl analizeaz, şi îl prezintă, după caz, Comisiei Nationale de Arheologie şi/
sau Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice spre analiz, şi propuneri.
Secretarul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice elaboreaz, proiectul de ordin de clasare sau de declasare, pe care îl
înaintează ministrului culturii şi cultelor spre aprobare.
(3) Bunul imobil se clasează prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea 1 .
(4) Comunicarea de clasare sau d e declasare, respectiv, după caz, răspunsul motivat privind neclasarea sau nedeclasarea, se
comunic, proprietarului şi titularilor altor drepturi reale, precum şi autoritătii administratiei publice locale de către serviciile
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii lor de la Ministerul
Culturii şi Cultelor sau de la publicarea lor în Monirorul Oficial al României, Partea 1, după caz.
ART. 1 4
( 1 ) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii ş i Cultelor au obligatia de a comunica de îndată proprietarului,
titularului dreptului de administrare sau, respectiv, titularului altui drept real asupra bunului imobil declanşarea procedurii de
clasare sau de declasare.
(2) De la data comunicării către proprietar sau către titularul altor drepturi reale a declanşării procedurii de clasare şi până la
publicarea ordinului de clasare sau până la comunicarea neclasării, după caz, dar nu mai mult de 1 2 luni, bunului imobil în cauză
i se aplică regimul juridic al monumentelor istorice.
ART. 1 5
( 1 ) Comunicarea de clasare, de declasare sau răspunsul privind neclasarea sau nedeclasarea pot fi contestate de proprietarul
bunului imobil în cauză la Ministerul Culturii şi Cultelor în termen de 30 de zile de la data comunicării; contestatia se solutionează
în termen de 30 de zile de la înregisrrare.
(2) În cazul în care prin votul a două treimi din numărul membrilor Comisia Natională a Monumentelor Istorice sustine
hotărârea initială de clasare sau de neclasare, ministrul culturii şi cultelor este îndreptătit să respingă contestatia.
(3) În cazul în care contestatarul nu este mul�umit de răspunsul primit, acesta se poate adresa instanţei de contencios
administrativ, în conditiile legii.
(4) �n cazul în care ordinul de clasare a fost contestat în conditiile legii, acesta rămâne definitiv după epuizarea căilor de atac.
(5) In cazul în care ordinul de clasare nu este contestat în conditiile legii, acesta rămâne definitiv după 30 de zile de la
comunicarea lui în scris proprietarului şi auroritătilor administratiei publice locale.
(6) La data rămânerii definitive a comunicării de declasare sau de la data comunicării răspunsului privind neclasarea, regimul
de monument istoric al bunului încetează, iar reluarea procedurii de clasare sau de declasare nu poate interveni înainte de 3 ani,
în abser; p descoperirii unor elemente noi care să o justifice.
(7) In situatia introducerii unei acţiuni în contencios administrativ împotriva ordinului de clasare sau a comunicării declanşării
procedurii de clasare, până la pronunprea unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, asupra bunului imobil în
cauz, se aplică regimul j uridic al monumentelor istorice.
ART. 1 6
( 1 ) Ordinul de clasare sau de declasare se publică, prin grija Ministerului Culturii şi Cultelor, î n Monitorul Oficial al României,
Partea 1, în termen de 1 5 zile de la rămânerea definitivă.
(2) Calitatea de monument istoric a bunului imobil respectiv se înscrie de către proprietar, fără taxă, în Cartea funciară, în
termen de 30 de zile de la data publicării ordinului de clasare în Monitorul Oficial al României, Partea 1 .
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ART. 1 7
( 1 ) l n termen de 9 0 de zile de la data publicării î n Monitorul Oficial a l României, Partea 1 , a ordinului de clasare, direqiile
pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional j ude�ene, respectiv a municipiului Bucureşti, Întocmesc şi comunică
proprietarului aerul prin care sunt precizate condi�iile şi regulile de utilizare sau de exploarare şi de întreţinere a bunului imobil
în cauzl., denumit Obliga�ia privind folosinţa monumentului istoric, care însoţeşte actele de proprietate, de concesiune sau de
închiriere pe tot parcursul existenţei imobilului în cauză.
(2) Metodologia de întocmire şi conţinutul Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric se aprobă în termen de 90 de
zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care va fi publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea 1 .
(3) Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric este servitute constituit, în folosul imobilului ş i s e înscrie în Cartea
funciar:! de către proprietar în termen de 30 de zile de la dara comunicării ei.
ARr. 1 8
( 1 ) Monumentele istorice, zonele de proteqie ş i zonele construite protejate, definire potrivit legii, se evidenţiază î n planurile
de ame �ajare a teritoriului şi în planurile urbanistice ale unităţilor administrativ-teritoriale.
(2) In condiţiile legii şi în baza avizului Ministerului Culturii şi Cultelor, în scopul protejării valorilor de patrimoniu cultural
ce au determinat instituirea zonei construire protejate, autorităţile publice locale pot institui servituţi, pot interzice desfiinţarea
sau modificarea construcţiilor.
(3) Calitatea de monument istoric, precum şi cea de zonă construită protejată, de oraş istoric sau de sat istoric se marchează
printr-un însemn distinctiv amplasat de reprezentanţii primăriilor pe monumentul istoric, la intrarea în zona construită protejată
sau în oraşul istoric ori satul istoric, după caz, în conformitate cu normele metodologice aprobare prin ordin al ministrului culturii
şi cultelor. Costul însemnelor distinctive se suportă de către autorităţile publice locale.
ARf. 1 9
( 1 ) Î n sensul prezentei legi, prin declasare se înţelege radierea din Lista monumentelor istorice a unui b u n imobil sau a unei
părţi din acesta, prin menţionarea în listă a ordinului de declasare.
(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor comunică proprietarului, titularului dreptului de
administrare sau titularului altui drept real asupra monumentului istoric declasat, după caz, în maximum 5 zile de la publicarea
ordinul ui de declasare, efectuarea radierii.
(3) Declasarea monumentelor istorice urmează aceeaşi procedură ca cea prevăzută pentru clasare. Ea este declanşată din oficiu
în oricare dintre situatiile următoare:
a) clescărcarea de sarcină arheologică, în cazul sirurilor arheologice, conform avizului Comisiei Naţionale de Arheologie;
b) dispariţia monumentului istoric;
c) constatarea pierderii calităţii de monument istoric a imobilului.
(4) Erorile materiale din Lista monumentelor istorice pot fi îndreptate din oficiu sau în urma solicitării oricărei persoane
interesate.
ART. 20
Sd imbarea grupei de clasare a monumentelor istorice se face potrivit procedurii prevăzute pentru clasare.
ART. 2 1
( 1 ) Clasarea de urgen�ă este procedura excepţională prin care un bun imobil aflat î n pericol iminent de distrugere sau de
alteran· fizică este clasat în grupa A sau B, după caz, în vederea luării măsurilor urgente necesare pentru salvarea sa.
(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor pot declanşa procedura de clasare de urgentă, din
oficiu 5au la solicitarea oricărei persoane interesate.
(3) Declanşarea procedurii de clasare de urgenţă se efectuează în maximum 3 zile de la identificarea situaţiei imobilului sau
înregis1:rarea solicitării privind situaţia imobilului, pe baza notei de constatare elaborate de delegarul serviciului public deconcemrat
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al Ministerului Culturii şi Cultelor, al muzeului juderean, respectiv al muzeului municipiului Bucureşti, sau al autoritărilor
administrariei publice locale, după caz.
(4) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor comunică imediat în scris proprietarului bunului
imobil declansarea
procedurii de clasare de urgentă a imobilului în Lista monumentelor istorice. De la data comunicării declansării
'
proced�rii de clasare de urgenră până la finalizar�a procedurii, imobilului i se aplică regimul juridic al monumentelor istorice :
(5) Impotriva declanşării procedurii de clasare de urgenră sau a ordinului de clasare de urgenră, proprietarul se poate adresa
instan{ei de contencios administrativ.
(6) Până la solurionarea litigiului, bunului imobil în cauză i se aplică regimul juridic al monumentelor istorice.
(7) La solicitarea serviciilor deconcentrate ale Min isterului Culturii şi Cultelor, proprietarii imobilelor propuse pentru clasare
din oficiu sau de urgen{ă vor transmite acestora documentele necesare completării dosarului de clasare.
ART. 22
( 1) Lista monumentelor istorice cuprinde monumentele istorice clasate în grupa A sau B şi se întocmeşte de Institutul Narional
al Monumentelor Istorice.
(2) Lista monumentelor istorice se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, se public, în Monitorul Oficial al
României, Partea 1, şi se actualizează la fiecare 5 ani.
(3) Lista monumentelor istorice st, la baza întocmirii cadastrului de specialitate al monumentelor istorice, a planurilor de
amenajare a teritoriului şi a planurilor urbanistice.
CAP. 3
lmervenrii asupra monumentelor istorice
ART. 23
( l ) lmervenriile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii
şi Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice deconcemrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.
(2) În sensul prezentei legi, intervenriile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt:
a) toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajări peisagistice şi de punere
în valoare, care modifică substanra sau aspectul monumemelor istorice;
b) executarea de mulaje de pe componente ale monumemelor istorice;
c) amplasarea definitiv, sau temporar, de împrej muiri, construqii de proteqie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare,
firme, sigle sau orice fel de însemne pe şi în monumente istorice;
d) schimbări ale funqiunii sau destinariei monumentelor istorice, inclusiv schimbările temporare;
e) strămutarea monumentelor istorice;
f) amenajări de căi de acces, pietonale şi carosabile, utilităfi anexe, indicatoare, inclusiv în zonele de proteqie a monumentelor
istorice.
(3) Autorizaria de construire, autorizaria de desfiinpre, precum şi autorizariile referitoare la imerven�iile prevăzute la alin.
(2) se elibereaz, numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor sau, după caz, al serviciilor publice
deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi cu celelalte avize, potrivit dispozi�iilor legale în vigoare.
(4) Autorizariile prevăzute la alin. (3) , emise fără avizul institu{iilor abilitate prin lege şi fără
respectarea condi�iilor acestora, sunt nule de drept.
(5) Obliga�ia privind folosinp monumentului istoric face parte integram, din Cartea tehnică a construqiei. În situaţia în care
aceasta nu există, Obligaţia privind folosinp monumentului istoric rine locul documemariei tehnice de utilizare a bunului imobil,
în condifiile legii.
ART. 24
( l ) Intervenţiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se aAă în zone de proteqie a
monumentelor istorice sau în zone construite protejate se autorizează pe baza avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau, după
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caz, a serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi a celorlalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în
vigoa1e.
(2) Toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a funcţiunii sau a
destinaţiei, de întreţinere sau de reparaţii curente, indiferent de sursa lor de finanţare şi de regimul de proprietate a imobilului,
se fac sub inspecţia şi controlul propriu ale Ministerului Culturii şi Cultelor, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale
Ministe!ului Culturii şi Cultelor, cu personal atestat, în condiţiile legii.
(3) In condiţiile legii, în cazul realizării de lucrări neautorizate, rară avize sau care încalcă avizele de specialitate, personalul de
inspeqie abilitat are dreptul să întrerupă lucrările până la intrarea în legalitate, să aplice sancţiuni şi, după caz, să dispună revenirea
la situafia iniţial, şi să sesizeze organele de cercetare penală.
(4) Elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnic, a proiectelor şi dirigentarea
lucrărilor se efectuează numai de expeqi şi/sau specialişti arestaţi de către Ministerul Culturii şi Cultelor, cu respectarea exigenţelor
specifice domeniului monumentelor istorice şi a cerinţelor privind calitatea lucrărilor în construcţii.
(5) Protejarea şi conservarea monumentelor istorice reprezentând descoperiri arheologice rămase decopertate se fac, în condiţiile
legii, de către investitori, sub coordonarea responsabilului ştiinţific al şantierului şi a institufiei organizatoare.
T ITLUL III
In stituţii, organisme de specialitate cu atribuţii în protejarea monumentelor istorice
CAP. 1
lrstituţii
A RT. 25
( 1 ) Ministerul Culturii şi Cultelor elaborează şi asigură aplicarea suategiei naţionale şi urmăreşte respectarea prevederilor legale
şi a n•Jrmelor şi metodologiilor din domeniul protejării monumentelor istorice.
(2.) Ministerul Culturii şi Cultelor asigură îndeplinirea angajamentelor statului asumate prin convenţiile internaţionale
referi :oare la protecţia monumentelor istorice, la care România este parte.
{:·) Ministerul Culturii şi Cultelor reprezintă statul în relaţia cu proprietarii de monumente istorice şi cu titularii altor drepturi
reale 1supra acestora.
(L) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, potrivit prevederilor prezentei legi, Ministerul Culturii şi Cultelor organizează
compartimente de specialitate în aparatul propriu, precum şi instituţii subordonate, având drept atribuţii activităţile de cercetare,
inven tariere, avizare, inspecţie şi control, conservare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice.
ART. 26
C ) În vederea protejării monumentelor istorice Ministerul Culturii şi Cultelor îndeplineşte, direct sau prin serviciile sale
publice deconcentrate ori prin alte instituţii publice subordonate, următoarele atribuţii:
1 . organizează sistemul naţional de cercetare, inventariere, clasare a monumentelor istorice, de elaborare a reglementărilor din
domeniu, de inspecţie şi control al monumentelor istorice;
2. avizează reglementările, normele şi metodologiile cu aplicabilitate pentru domeniul monumentelor istorice, în cazul în care
acest·�a sunt elaborate de alte autorităţi decât Ministerul Culturii şi Cultelor;
3. conferă, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, regimul de monument istoric;
4. publică Lista monumentelor istorice, întocmită de Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, în Monitorul Oficial al
României, Partea 1, şi o actualizează, potrivit legii, la fiecare 5 ani;
5. face propuneri pentru cuprinderea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare în vederea finanţării cheltuielilor pentru
prot('jarea monumentelor istorice;
6. emite avizele necesare în vederea eliberării autorizaţiilor de construire pentru lucrările şi intervenţiile asupra monumentelor
istorice;
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7. emite avizul privind regulamentele de construqie din zonele de proteqie a monumentelor istorice şi în zonele construite
protejate;
8. emite avizul privind studiile de fundamentare istorico-ştiinţific, pentru delimitarea zonelor de proteqie a monumentelor
istorice sau a zonelor construite protejate, ale seqiunilor de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului şi planurilor
urbanistice, precum şi pentru proiectele de restaurare a monumentelor istorice;
9. emite avizul pentru Planul de amenajare a teritoriului naţional - seqiunea "Zone construite protejate" , precum şi pentru
seqiunile de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului care au ca obiect monumente istorice sau zone construite
protejate;
1 0 . emite avizele pentru seqiunile de specialitate din planurile urbanistice generale ale unităţilor administrativ-teritoriale,
planurile urbanistice zonale, precum şi din planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente istorice sau zone
construite protejate;
1 1 . emite avizele pentru intervenţii asupra imobilelor situate în zonele de proteqie a monumentelor istorice şi în zonele
construite protejate, pentru care nu există regulamente de construqie avizare conform pct. 7;
1 2 . iniţiază, atunci când este necesar, sau solicită consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după
caz, exproprierea pentru cauză de utilitate publică a monumentelor istorice, în vederea salvării acestora de la distrugere şi degradare;
1 3 . coordonează, prin diriginţi de specialitate ai Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice, arestaţi de Ministerul Culturii
sunt finantare total
si Cultelor, lucrările de conservare, consolidare si restaurare a monumentelor istorice, atunci când interventiile
'
�au paqial din fondurile alocate de Ministerul Culturii şi Cultelor;
14. asigură inspeqia şi controlul propriu la monumentele istorice privind starea lor de conservare şi respectarea avizelor de
specialitate emise, precum şi controlul propriu al şantierelor având drept obiect monumentele istorice, indiferent de regimul de
proprietate şi de grupa monumentului istoric, de natura operaţiunilor şi de sursa lor de finanţare;
1 5 . constată contravenţii şi aplică sanqiuni prin împuterniciţii săi şi ia măsurile corespunzătoare de sesizare a organelor de
cercetare penală, în cazul infraqiunilor;
1 6 . instituie, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Registrul specialiştilor, Registrul expeqilor şi
verificatorilor tehnici, precum şi Registrul operatorilor economici din domeniul protejării monumentelor istorice;
1 7. emite arestate pentru specialiştii şi expeqii în domeniul protejării monumentelor istorice, în conformitate cu metodologia
aprobat, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor;
1 8 . reglementeazş pentru domeniul monumentelor istorice funqionarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate
efectuarea de cercetări, proiectarea şi executarea de lucrări la monumente istorice, în conformitate cu metodologia aprobat, prin
ordin al ministrului culturii şi cultelor;
1 9. avizeazş reglementşrile, normele şi metodologiile elaborate de autorităţile şi instituţiile publice abilitate, privind:
a) organizarea şi funqionarea sistemului naţional de educaţie, formare, specializare şi perfeqionare a specialiştilor din domeniul
protejării monumentelor istorice;
b) prevenirea şi stingerea incendiilor la monumente istorice;
c) măsurile de proteqie specială a monumentelor istorice în caz de conflict armat, de proteqie împotriva actelor de terorism
sau în situaţii de urgenţă;
d) stabilirea planurilor şi măsurilor de prevenire a distrugerilor cauzate de calamităţi sau dezastre naturale la monumente
istorice;
e) înl,turarea sau diminuarea factorilor poluanţi la monumente istorice şi în zonele de proteqie a acestora;
f) elaborarea cadasrrului monumentelor istorice;
20. avizează folosirea materialelor, tehnicilor şi tehnologiilor noi pentru restaurarea monumentelor istorice;
2 1 . sustine, în conditiile legii, programe şi proiecte de revitalizare şi punere în valoare a monumentelor istorice, hotărăşte strategii
şi cofinanţează programe şi publicaţii pentru animarea culturală şi stimularea interesului public faţă de monumentele istorice;
'
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22. instituie şi controlează amplasarea însemnului distinctiv care atestă regimul de monument istoric al unui bun imobil, în
vederea protejării sale în timp de pace sau de conflict armat;
2:i. colaboreaz, cu organizatiile neguvernamentale, în conditiile legii, la realizarea de programe şi proiecte de protejare a
monu mentelor istorice;
2Lf. asigur, funqionarea, logistica, secretariatul şi sediul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice şi, prin serviciile publice
decor:centrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru comisiile regionale ale monumentelor istorice;
25. colaborează cu organismele internationale interesate şi participă, în cooperare cu acestea, la finanprea programelor de
protejare a monumentelor istorice, inclusiv a celor înscrise în Lista Patrimoniului Mondial;
2<i. exercită, în numele statului, dreptul de preemriune asupra monumentelor istorice clasate în grupa A;
27. initiază, la propunerea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi, dup, caz, a Comisiei Nationale de Arheologie,
proiecte de hotărâre a Guvernului privind acordarea statutului de oraş istoric sau sat istoric;
28. finanreaz, editarea şi publicarea Revistei monumentelor istorice şi a Buletinului monumentelor istorice.
(2) În situatii de urgentă, stări potential generatoare de situaţii de urgentă, situatii care privesc siguranţa natională sau în alte
situatii exceptionale, Ministerul Culturii şi Cultelor poate emite avize de urgenţş pentru interventii asupra monumentelor istorice,
fără consultarea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice sau, după caz, a Comisiei Nationale de Arheologie, cu conditia ca
interYentiile să fie reversibile.
e•) Pentru eliberarea avizelor prevăzute la alin. ( 1 ) pct. 6 - 10 nu se percep taxe sau tarife.
(L) Pentru eliberarea atestatelor, avizelor şi autorizatiilor prevăzute la alin. ( 1) pct. 1 1 , 17 şi 1 8 se percep taxe şi tarife, care se fac
venit la Ministerul Culturii şi Cultelor sau la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi se gestioneaz,
în regim extrabugetar, în conditiile legii, exclusiv pentru aqiuni, proiecte şi programe în domeniul monumentelor istorice.
ei) Nivelul taxelor şi tarifelor care se percep potrivit alin. (3) se stabileşte prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
ART. 27
( :_ ) Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural National se reorganizează în Institutul Naţional al Monumentelor Istorice
ca in:;tituţie publică în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, finantat de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare.
(2) Organizarea şi funcţionarea Institutului National al Monumentelor Istorice se fac prin hotărâre a Guvernului, initiat, de
Ministerul Culturii şi Cultelor, în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, fără a afecta exercitiul
financiar curent.
(J) Principalele atributii ale Institutului Naţional al Monumentelor Istorice sunt:
a) actualizarea inventarului monumentelor istorice;
b) actualizarea periodică a Listei monumentelor istorice;
c) elaborarea normelor şi metodologiilor specifice pentru domeniul monumentelor istorice, care se aprobă prin ordin al
ministrului culturii şi cultelor;
d) elaborarea dosarelor pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial;
e) gestionarea, în condiţiile legii, a fondurilor destinate inventarierii, elaborării normelor şi metodologiilor pentru monumente
istor,ce, investigatiilor, proiectelor-pilot, expertizelor tehnice, cercetărilor şi studiilor specifice;
f) administrarea inventarului şi fondului documentar al monumentelor istorice - care cuprinde: arhiva, fototeca, fondul
cartografic şi biblioteca monumentelor istorice - care sunt proprietatea publică a statului român;
�) coordonarea activităţii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi a oficiilor de cadastru şi
publicitate imobiliar, privind realizarea inventarului şi a cadastrului de specialitate al monumentelor istorice, care au obligaţia
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includerii monumentelor istorice în planurile cadastrale şi în hăr�ile topografice;
h) editarea Revistei monumentelor istorice şi a Buletinului monumentelor istorice, precum şi a altor publica�ii de specialitate,
pe orice tip de suport;
i) colaborarea cu Oficiul Na�ional al Monumentelor Istorice pentru completarea inventarului, editarea unor publica�ii de
specialitate şi pentru punerea în valoare a monumentelor istorice;
j) elaborarea şi actualizarea Listei monumentelor istorice distruse sau dispărute;
k) gestionarea Registrului specialiştilor, Registrului expertilor şi verificarorilor tehnici, precum şi a procedurilor şi mecanismelor
de atestare şi înscriere în acestea în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii şi cultelor;
l) constituirea şi actualizarea Registrului zonelor construite protejare.
(4) Institutul Na�ional al Monumentelor Istorice organizează şi realizează şi alte activită�i aducătoare de venituri, specifice
atribu�iilor sale, conform prevederilor legale, inclusiv prin încheierea de contracte cu persoane j uridice sau fizice de specialitate,
venituri pe care le gestionează în regim extrabugetar.
(5) Institutul National al Monumentelor Istorice preia în administrare la data înfiin�ării sale Întreaga documenta�ie a institu�iilor
care au functionat
anterior în domeniul monumentelor istorice:
'
Comisia Monumentelor Istorice, Direcţia Monumentelor Istorice, Direcţia Monumentelor Istorice şi de Artă, Direcţia
Patrimoniului Cultural Na�ional, Direcţia Economică şi a Patrimoniului Cultural Naţional, Direcţia Monumentelor, Ansamblurilor
şi Sirurilor Istorice, Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Na�ional.
(6) Institutul Na�ional al Monumentelor Istorice dezvoltă inventarul şi fondul documentar al monumentelor istorice, inclusiv
prin achizi�ii.
(7) lnstitu�iile publice cu atribu�ii în domeniu colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor
şi cu Institutul National al Monumentelor Istorice pemru actualizarea inventarului şi fondului documentar al monumentelor
istorice şi transmit acestora, la cerere, copii de pe documentele, studiile, cercetările şi publica�iile privind monumentele istorice
de care dispun.
ART. 28
( 1 ) Oficiul Naţional pemru Protejarea Patrimoniului se reorganizeaza m Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, ca
institu�ie publică cu personalitate j uridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, finanpt din venituri extrabugetare şi
din aloca�ii de la bugetul de stat.
(2) Organizarea şi funcţionarea Oficiului Na�ional al Monumentelor Istorice se fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, fără a afecta exerci�iul
financiar în curs.
(3) Principalele atribu�ii ale Oficiului Na�ional al Monumentelor Istorice sunt:
a) gestionarea, în condi�iile legii, a fondurilor destinate cercetării, expertizării şi executării lucrărilor de consolidare-restaurare
ăi punere în valoare a monumentelor istorice finanţare de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor şi
încredinpte prin transfer Oficiului Na�ional al Monumemelor Istorice;
b) fundamentarea, în conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi aprobate prin
hotărâre a Guvernului, a necesarului de credite; propunerea priorită�ilor şi evaluarea documenta�iilor prezentate de persoanele de
drept privat în vederea ob�inerii de credite fără dobândă, cu dobândă redusă sau cu dobânda pie�ei, pentru efectuarea de lucrări de
protejare la monumentele istorice de�inute;
c) gestionarea, prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile !it. b), în regim extrabugetar, a sumelor provenite
din aplicarea timbrului monumentelor istorice, precum ăi din alte surse cu aceeaşi destina�ie, ob�inute în condi�iile legii; sumele
încasate din rambursări de credite şi plăţi din dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu acelaşi scop;
d) administrarea, în numele Ministerului Culturii şi Cultelor, a monumentelor istorice intrate cu orice titlu în proprietatea
statului, altele decât cele administrate de alte institu�ii publice; propunerea eficientizării acestora prin promovarea de proiecte şi
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progr<.me de revicalizare, realizarea de parteneriate sau prin concesionare, dare în folosintă gratuită ori închiriere, în conditiile legii;
e) predarea documema�iilor pentru monumentele istorice la care au fost efectuate lucrări şi receptii finale Institutului National
al Monumentelor Istorice, pentru actualizarea inventarului monumentelor istorice şi arhivare;
f) punerea la dispozitie Institutului Naţional al Monumentelor Istorice a documentelor şi informatiilor detinute, necesare
actualizării inventarului monumentelor istorice;
g) elaborarea reglementărilor, normelor şi metodologiilor specifice domeniului protejării monumentelor istorice privind
continutul-cadru al documentatiilor, tarifarea acestora, executarea lucrărilor, organizarea achiziţiilor publice, contractarea şi
decontarea lucrărilor;
h) editarea pe orice tip de suport şi comercializarea materialelor privind protejarea şi punerea în valoare a monumentelor
istorice;
i) organizarea şi realizarea altor activită�i specifice atribuţiilor sale, aducătoare de venituri, conform prevederilor legale, inclusiv
prin încheierea de contracte cu persoane j uridice sau fizice de specialitate, pe care le gestionează în regim exrrabugetar;
j) gestionarea Registrului operatorilor economici din domeniul protejării monumentelor istorice, precum şi a procedurilor
şi me·:anismelor de atestare şi înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii şi
cu!tebr.
(4) Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice preia la data înfiin�ării sale întreaga bază materială de executie, bunuri
mobi.e şi imobile, care au apartinut institutiilor cu activitate în domeniu - Direcţia Patrimoniului Cultural National, Direcţia
Monumentelor, Ansamblurilor şi Sirurilor Istorice, Centrul pentru Administrarea şi Protecţia Patrimoniului Cultural, respectiv
Ofici·1l National pentru Protejarea Patrimoniului.
ART. 29
În vederea realizării măsurilor de protejare a monumentelor istorice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, prin ordin al ministrului culturii
şi cultelor, se înfiinteaz, şi se stabilesc atributiile Serviciului monumentelor istorice, încadrat cu personal specializat în domeniu.
CAP. 2
Organisme de specialitate
ART. 30
( l ) La data intrării în vigoare a prezentei legi se reorganizează Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, organism ştiinţific
de specialitate, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniul protej,rii monumentelor istorice, care funcţionează pe
lâng� Ministerul Culturii şi Cultelor.
(2) Comisia Natională a Monumentelor Istorice propune strategiile şi avizarea metodologiilor, normativelor şi măsurilor
tehn co-şriintifice din domeniul protejării monumentelor istorice.
(3) Comisia Natională a Monumentelor Istorice este format, din 2 1 de membri, personalităţi, specialişti şi experti atesta�i în
domeniul protejării monumentelor istorice.
( 4) Comisia Natională a Monumentelor Istorice este compusă din 2 1 de membri, este condusă de un preăedinte ăi 4
vicepreşedinti şi funcţionează în baza propriului regulament de organizare şi funcţionare.
(5) Membrii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sunt numiţi de ministrul culturii şi cultelor la propunerea:
a) Academiei Române - 2 membri;
b) Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - un membru;
c) Ministerului Educatiei şi Cercetării - 2 membri;
el) organizatiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice - un membru;
t) I\:_1 inisterului Culturii şi Cultelor 1 5 membri, dintre care 8 propuşi de comisiile regionale ale monumentelor istorice.
(6) In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare
-
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a Comisiei Na�ionale a Monumentelor Istorice şi se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
(7) Comisia Naţională a Monumemelor Istorice poate alege ca membri de onoare ai săi specialişti din pră sau din străinătate,
personalităţi ştiinţifice de recunoaştere internaţională din domeniul cercetării şi protejării monumentelor istorice; aceştia sunt
propuşi de preşedinte şi sunt validaţi cu votul majorită�ii simple a comisiei.
(8) Ministerul Culturii şi Cultelor asigură mijloacele materiale şi financiare necesare pentru funcţionarea Comisiei Na�ionale
a Monumentelor Istorice.
ART. 3 1
( 1 ) lndependenp membrilor Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice î n adoptarea propunerilor comisiei este garantat,
prin prezenta lege.
(2) Comisia Naţionalş a Monumentelor Istorice îşi desfăşoară activitatea prin lucrări în plen, în cadrul Biroului comisiei şi pe
secţiuni de specialitate.
(3) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice se constituie din 4 seqiuni pe domenii, conduse fiecare de un preşedinte ales
din rândul membrilor acestora pentru un mandat de 5 ani;
preşedinţii de secţiuni devin vicepreşedinţi ai Comisiei Naţionale a Monumenrelor Istorice.
(4) Preşedintele Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice este numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
(5) Preşedintele împreună cu vicepreşedinţii şi secretarul formează Biroul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.
(6) Deciziile Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, ale sectiunilor si ale Biroului Comisiei Nationale a Monumentelor
Istorice se iau de regulă cu m�joritatea simplă a voturilor, cu excep�ia �azurilo; prevăzute în prezenta lege:
ART. 32
( 1 ) Preşedintele Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice conduce activitatea acesteia şi o reprezintă pe plan naţional
şi internaţional; preşedintele şi vicepreşedinţii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice fac parte din Consiliul ştiinţific al
Institutului Naţional al Monumentelor Istorice.
(2) Funcţia de secretar al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice este îndeplinită de şeful compartimentului de
specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. Funcţiile de secretari ai secţiunilor de specialitate ale Comisiei Naţionale
a Monumentelor Istorice sunt îndeplinite de specialişti din cadrul compartimentului se specialitate al Ministerului Culturii şi
Cultelor.
ART. 33
( 1 ) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice are următoarele atribuţii:
a) propune aprobarea strategiei naţionale privind protejarea monumentelor istorice, elaborată de Institutul Naţional al
Monumentelor Istorice;
b) formulează priorităţile privind lucrările şi măsurile necesare pentru asigurarea protejării monumentelor istorice, indiferent
de situaţia lor juridică şi de sursa de finanpre;
c) propune aprobarea, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, a metodologiilor, normelor, normativelor şi reglementărilor
din domeniul protejării monumentelor istorice, elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor sau de instituţiile specializate din
subordinea acestuia;
d) propune clasarea, declasarea, neclasarea sau nedeclasarea şi schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice;
e) propune criteriile de atestare a specialiştilor şi experţilor din domeniul protejării monumentelor istorice, precum şi criteriile
de reglementare a activităţii operatorilor economici cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice;
f) propune avizarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea "Zone construite protejate" ;
g) propune avizarea pentru secţiunile de specialitate din planurile privind amenajarea teritoriului care au ca obiect monumentele
istorice sau zone construite protejate;
h) propune avizul privind studiile de fundamentare istorico-ştiinţific, pentru delimitarea zonelor de protecţie a monumentelor
istorice clasate în grupa A sau a zonelor construite protejate care cuprind monumente istorice clasate în grupa A, ale secţiunilor
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de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului şi planurile urbanistice, precum şi pentru proiectele de restaurare a
mom: mentelor istorice clasate în grupa A;
i) propune avizul pentru studiile de fundamentare şi secţiunile de specialitate din planurile urbanistice generale ale unităţilor
administrativ-teritoriale şi din planurile urbanistice zonale, precum şi pentru planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect
monumente istorice clasate în grupa A sau zone construite protejate care cuprind monumente istorice clasate în grupa A;
j) propune avizul pentru documentaţiile privind intervenţiile asupra monumemelor istorice sau inscripţionarea monumemelor
istorice, având la bază texte avizare de organisme sau instituţii ştiinţifice de specialitate;
k; propune avizul pentru intervenţii asupra imobilelor situate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele
construite protejate, pentru care nu există regulamente de construcţie avizate conform an. 26 alin. ( l ) pct. 7;
1) propune monumente istorice pentru a fi incluse în Lista patrimoniului cultural şi natural mondial, precum şi în Lista
patrimoniului mondial în pericol, elaborate de UNESCO;
rn) propune avizarea folosirii unor materiale, tehnici şi tehnologii noi pentru restaurarea monumemelor istorice, în baza
docu nentaţiilor de specialitate;
n) propune programe de pregătire a specialiştilor, precum şi planuri-cadru de învăţământ, de formare şi specializare în domeniul
protejării monumemelor istorice.
(2) Atribuţiile Comisiei Naţionale a Monumemelor Istorice, menţionate la alin. ( l ) !it. d), g), j) şi k), pot fi delegate comisiilor
regionale ale monumentelor istorice, în condiţiile stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a
Monumentelor Istorice.
(J) Membrii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi ai comisiilor zonale ale monumemelor istorice primesc o
indemnizaţie lunară, pentru lunile în care comisiile se Întrunesc, reprezentând 20% din indemnizaţia lunară a unui secretar de
stat, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările comisiilor.
ART. 34
( 1) Comisiile regionale ale monumentelor istorice se reorganizează în comisii zonale ale monumentelor istorice pe lângă
servi:iile publice deconcemrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
legi, ca organisme ştiinţifice de specialitate descentralizate ale Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, fară personalitate
juridică, cu rol consultativ în domeniul protej ,rii monumentelor istorice.
( 2) Numărul, teritoriul de competenţă, organizarea şi funcţionarea comisiilor zonale ale monumentelor istorice sune stabilite
prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumemelor Istorice, aprobat prin ordin al ministrului
culturii şi cultelor.
(3) Comisiile zonale ale monumentelor istorice au câte 9 membri, iar preşedinţii acestora sune membri ai Comisiei Naţionale
a Monumentelor Istorice.
(4) Componenţa comisiilor zonale ale monumentelor istorice se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi culrelor la
proE'unerea compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii şi Cultelor.
In cadrul acestora vor fi incluşi arhitecţii şefi ai j udeţelor, respectiv arhitectul şef al municipiului Bucureşti.
( 5 ) Comisiile zonale ale monumemelor istorice au următoarele atribuţii:
a) fundamenteaz, şi propun elementele specifice strategiei regionale privind protejarea monumentelor istorice;
b) formulează priorităţile pentru protejarea monumentelor istorice în plan regional, în vederea evaluării şi asigurării fondurilor
necesare;
c) analizează şi propun Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice clasarea sau declasarea monumentelor istorice din
regiunile lor de competenţă în grupa A sau B, dup, caz;
d) propun avizul privind documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului pentru instituirea, delimitarea şi reglementarea
con:otruirii zonelor de protecţie a monumentelor istorice clasate în grupa B sau a zonelor construite protejate cu monumente
istorice clasate în grupa B;

219
www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

e) propun avizarea studiilor de fundamentare din planurile de amenajare a teritoriului, planurile urbanistice generale, planurile
urbanistice ronale ale localită�ilor care cuprind monumente istorice clasate în grupa B;
n propun avizarea planurilor urbanistice de detaliu şi a proiectelor de executie în zonele de protectie a monumentelor istorice
din grupa A şi în zonele protejate cu monumente istorice clasate în grupa A, pentru care există reglementări avizare de Ministerul
Culturii si Cultelor;
g) pr�pun avizul privind documenta�iile tehnice care cuprind lucrări de cercetare, investiga�ii, expertize tehnice, proiecte
tehnice şi detalii de execu�ie pentru monumentele istorice clasate în grupa B;
h) propun avizul privind documenta�iile pentru lucrări de intretinere şi repara�ii curente la monumentele istorice clasate
în grupa A, care nu aduc modificări de arhitectură ori ale componentelor artistice, în condiţiile în care lucrările se execută cu
materiale şi tehnici de lucru specifice epocii de edificare a monumentului istoric;
i) îndeplinesc alte atribu�ii date în competen�ă, potrivit dispozi�iilor prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.
ART. 35
( 1 ) În cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor se constituie, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în termen de 30 de
zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, un colectiv de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice.
(2) Colectivul de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice are următoarele arribu�ii:
a) controlează, în condi�iile legii, documentele şi documenta�iile de orice fel privind conservarea, restaurarea şi protejarea
monumentelor istorice;
b) constată încălcarea prevederilor legale în domeniul conservării, restaurării şi protejării monumentelor istorice şi propune
luarea măsurilor legale ce se impun;
c) are acces, în condi�iile legii, la orice monument istoric, precum şi pe şantierele de cercetare sau de conservare-restaurare a
monumentelor istorice; în acest scop, organele abilitate ale statului au obliga�ia să sprijine personalul colectivului în exercitarea
arribu�iilor;
d) f�ce propuneri de sancţionare, în condiţiile legii, a abaterilor constatate.
(3) In îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), colectivul de control pentru activitatea de protejare a monumentelor
istorice are dreptul să solicite şi să primească informa�ii şi documente, în condi�iile legii, de la orice persoană fizică sau juridică,
aceasta având obliga�ia de a da curs solicitării în termen de 1 5 zile calendaristice de la data emiterii cererii.
TITLUL IV
14
Responsabilită�ile proprietarilor de monumente istorice (şi ale autorită�ilor administraţiei publice locale)
CAP. 1
Obliga�iile şi drepturile proprietarilor de monumente istorice
ART. 36
( 1 ) În scopul protejării monumentelor istorice proprietarii şi titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale
asupra monumentelor istorice sunt obliga�i:
a) să între�ină, să folosească şi să exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor prezentei legi şi a Obligaţiei privina
folosinp monumentului istoric, conform art. 1 7;
b) să asigure paza, integritatea şi protecţia monumentelor istorice, să ia măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, să
asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, repara�ii curente şi de între�inere a acestora în condiţiile legii;
c) să înştiinţeze de urgenţă, în scris, direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a
municipiului Bucureşti, precum şi primarul oraşului ori al comunei respective despre orice modificări sau degradări în starea fizică
a monumentelor istorice de�inute şi aflate în teritoriul unită�ii administrativ-teritoriale;
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d) să înştiinteze de urgentă, în scris, direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural national judeţeană, respectiv a
municipiului Bucureşti, precum şi primarul oraşului sau al comunei respective despre descoperirea întâmplătoare a oricăror
construcţii, elemente de construcţii, a unor piese de inventar fix ori mobil sau a unui vestigiu arheologic necunoscut anterior,
asigurând păstrarea descoperirilor în conditiile legii, până la sosirea delegatului instituriei de specialitate, dar nu pentru mai mult
de 1 5 zile;
e) să asigure, în conditiile legii, accesul specialiştilor desemnati de Ministerul Culturii şi Cultelor sau de direqiile pentru
cultură, culte şi patrimoniul cultural narional, în vederea constatării stării de conservare sau pentru efectuarea de cercetări, inclusiv
arheol ogice, de expertizare a monumentelor istorice şi pentru operariunile de evidenţă;
f) în cazul în care solicită descărcarea imobilului de sarcină arheologică, să finanţeze săpătura, cercetarea arheologică, elaborarea
documentatiei aferente, conservarea şi protejarea eventualelor vestigii descoperite cu ocazia efectuării cercetării arheologice;
g) să obţină avizele prevăzute de lege pentru toate intervenţiile prevăzute la art. 23;
h) să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, precum şi a oricăror alte lucrări, conform prevederilor
legale numai de către persoane fizice sau juridice arestate în acest sens şi să prevadă în contracte condiţiile şi termenele de execuţie
cuprinse în avizul de specialitate;
i) să respecte toate condiţiile şi termenele de execurie cuprinse în avizul de specialitate atunci când execută ei înşişi lucrări de
întreţ. nere curentă sau orice alte intervenţii, conform prevederilor prezentei legi;
j) să permită, pe baza prevederilor contractuale, executarea intervenţiilor asupra monumentelor istorice derinute, în cazul în
care a:estea sunt iniţiate şi finanţare de persoane juridice abilitate în condiţiile prezentei legi;
k) să permită montarea şi să întreţină însemnul distinctiv care marchează calitatea de monument istoric a imobilului;
1) să obţină avizul direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
şi să asigure pe propria răspundere condiţii corespunzătoare de vizitare, fotografiere, filmare, reproducere şi de publicitate în cazul
în care, la solicitarea lor, proprietarii introduc monumentele istorice în circuit public;
m) să comunice direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional j udeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
orice ;chimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare sau a altor drepturi reale, după caz, asupra monumentelor
istorice.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. ( 1 ) lit. h), lucrările de construcţie ce fac obiectul autorizării, la monumentele istorice de
categorie B, cu excepţia lucrărilor la componentele artistice, pot fi efectuate şi de persoane fizice sau juridice neatestate, cu condiţia
respectării avizelor de specialitate.
(3) În cazul în care, în îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. ( 1 ) lit. e) , proprietarii monumentelor istorice constată
producerea unor pagube, aceştia au dreptul la o justă despăgubire, achitată în termen de 60 de zile de la constatare de către
instiruriile care au realizat cercetarea sau expertizarea.
(4) Cu privire la înstrăinarea, închirierea sau concesionarea imobilelor monumente istorice proprietarii acestora au următoarele
obligaţii:
1 �;
a) să înştiinţeze în scris direqia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului
Bucureşti, despre intenţia de a înstrăina monumentul istoric, în vederea exercitării dreptului de preemţiune al statului sau, după
caz, al unirării administrativ-teritoriale, în condiţiile prezentei legi;
b) să notifice viitorului proprietar, chiriaş sau concesionar regimul juridic al monumentului istoric pe care îl deţine, precum şi
Obligaria privind folosinp monumentului istoric;
c) să înştiinţeze în scris direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului
Bucu :eşti, despre schimbarea proprietarului sau a administratorului în termen de 1 5 zile de la data încheierii contractelor, potrivit
legii, ji să transmită acesteia o copie de pe acte.
A RT. 37
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( 1 ) Pentru protejarea monumentelor istorice aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau j uridice, Ministerul Culturii
şi Cultelor, serviciile publice deconcemrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi autorită�ile administra�iei publice locale, după
caz, por asigura, la cererea proprietarilor, cu titlu gratuit, consulran�, de specialitate, în condi�iile legii.
(2) În cazul în care statul sau autorită�ile publice locale acordă sprijin financiar, acesta constă în acoperirea par�ială sau totală
a costurilor studiilor şi documenta�iilor tehnice, precum şi, după caz, ale lucrărilor de interven�ie asupra monumentelor istorice.
ART. 38
( 1 ) Contribu�ia financiară a statului, constând în sume alocate prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor cu desrina�ia
protejării monumentelor istorice, indiferent de de�inător, poate să acopere coral sau par�ial costul lucrărilor de protejare a
monumentelor istorice.
(2) Contribu�ia financiară a consiliilor jude�ene, municipale, orăşeneşti şi comunale, după caz, poate să acopere integral
sau par�ial costul lucrărilor de interven�ie asupra monumentelor istorice care fac parte din grupa B, precum şi, individual sau
prin cofinanpre, costul lucrărilor de protejare a monumentelor istorice care fac parte din grupa A, aflate pe teritoriul unită�ii
administrativ teritoriale respective.
(3) Contribu�ia financiară a statului şi a autorită�ilor administra�iei publice locale poate fi asigurată prin cofinanpre, precum
şi în parteneriat, inclusiv cu proprietarul sau cu alte persoane fizice sau juridice.
(4) Sirua�iile în care statul, respectiv autorită�ile administra�iei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor
men�ionare la alin. ( 1 ) (3), propor�ia contribu�iei statului, procedurile, precum şi condi�iile pe care trebuie să le îndeplinească
proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna, se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor şi a Ministerului Finan�elor Publice, în termen de 3 luni de la dara
intrării în vigoare a prezentei legi.
(5) În situaţiile şi în condi�iile prevăzute la alin. (4) , la dara alocării sprijinului financiar în cuantumul contribu�iei statului sau
a autoriră�ilor adminisrra�iei publice locale asupra imobilului monument istoric în cauză se constituie o garan�ie imobiliară pentru
o perioadă de 10 ani în favoarea statului, respectiv a unită�ilor administrativ-teritoriale.
(6) Garan�ia imobiliară prevăzută la alin. (5) se recuperează în totalitare de la beneficiarul contribuţiei statului sau, după caz,
a autorităţilor adminisrra�iei publice locale, împreună cu dobânzile aferente, în situaţia în care bunul în cauză a fost înstrăinat de
proprietar altei persoane decât statul sau autoritatea administraţiei publice locale înainte de împlinirea perioadei de 1 0 ani de la
constituirea garanţiei imobiliare.
(7) Constituirea garan�iei imobiliare în favoarea statului sau a uniră�ilor administrativ-teritoriale este scutită de taxă de timbru.
(8) La data împlinirii termenului de 1 O ani garanţia imobiliară instituită asupra imobilului se stinge de drept.
ART. 39
( l ) Costul lucrărilor de proiectare, expertizare, conservare, reparare, consolidare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor
istorice, indiferent de grupa în care sunt clasate, ori a altor imobile din ansambluri sau siruri istorice, aflate în proprietate publică ori
privată, incluse în programe de importanţă na�ională sau internaţională, stabilire prin hotărâre a Guvernului ini�iată la propunerea
ministerelor implicate în realizarea acestora, poate fi acoperit integral ori par�ial de la bugetul de stat sau al unită�ilor administrativ
teritoriale, prin bugetul ordonatorilor de credite care participă la realizarea programelor.
(2) Pentru acoperirea costului lucrărilor prevăzute la alin. ( 1 ) nu este obligatorie constituirea de garan�ii de către beneficiarii
contribuţiei.
16
(3) Lucrările prevăzute la alin. ( 1 ) sunt lucrări de interes public na�ional, pentru care nu se datorează taxa pentru eliberarea
certificatului de urbanism şi aurorizaţiei de construire.
ART. 40
Pentru stimularea protejării monumentelor istorice, proprietarii persoane fizice care realizează pe cheltuială proprie, integral
sau parţial, lucrări de între�inere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare, precum şi programe şi proiecte
-
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culturale beneficiază, în condiţiile legii, de reducerea cu minimum 50% a cuantumurilor impozitelor �i a taxelor aferente acestor
lucrări cuvenite bugetelor locale.
ART. 4 1
( 1 ) Proprietarii imobilelor monumente istorice, definite potrivit art. 3 lit. a) din prezenta lege, sunt scutiţi î n totalitate de plata
impolitului pe clădiri, cu excepţia spaţiilor în care se desfăşoară activităţi economice sau comerciale.
(�:) Pentru suprafaţa ocupată la sol de imobilele prevăzute la alin. ( 1 ) nu se plăteşte impozitul pe teren.
C.) Potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument
istoric, în funcţie de suprafaţa afectată şi de perioada punerii monumentelor istorice la dispoziţie publicului pentru vizitare,
precum şi instituţiilor specializare pentru cercetare.
ART. 42
( 1 ) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru persoanele fizice sau juridice care dobândesc prin moştenire un bun imobil clasat
ca monument isroric, utilizat ca locuinţă sau pentru activităţi necomerciale, şi care se angajează în scris la direcţia pentru cultură,
culte ii patrimoniul cultural naţional în al cărei teritoriu de competenţă se află bunul imobil în cauză să execute, în termen de 1 2
luni, l ucrările d e restaurare ş i consolidare stabilite prin documentaţie tehnică aprobată ş i avizată î n condiţiile legii.
(2) În situaţii justificate şi cu avizul direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, termenul prevăzut la alin. ( 1 ) poate fi prelungit o singură dată cu încă 1 2 luni.
(3) În cazul neîndeplinirii în condiţiile şi în termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) a obligaţiilor asumate de proprietar la
dobândirea bunului, precum şi în cazul înstrăinării bunului înaintea efectuării sau încheierii lucrărilor de consolidare sau restaurare,
taxa de timbru se recuperează prin direcţia generală a finanţelor publice, pe baza notei de constatare a direcţiei pentru cultură, culte
şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(4) Prevederile alin. ( 1 ) (3) se aplică şi celor care dobândesc prin donaţie un bun imobil clasat ca monument istoric.
(5) Înstrăinarea cu titlu gratuit sau oneros către star sau către unităţile administrativ-teritoriale a monumentelor istorice este
scuti tii de plata taxelor de timbru.
ART. 43
Proprietarii de monumente istorice sunt scutiţi de plata raxei de autorizare a intervenţiilor executare, în conformitate cu
dispm:iţiile prezentei legi, asupra monumentelor istorice deţinute, în cazul în care utilizează bunul imobil numai pentru activităţi
necomerciale sau, în mod direct, numai pentru locuit.
ART. 44
Proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice beneficiază de reducerea cu 50% a taxelor de autorizare
pentru lucrările pe care le finanţează şi care sunt necesare pentru păstrarea integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al
monumentelor istorice, astfel cum sunt ele reglementare prin documentaţia de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobată
pentru zona de protecţie respectivă, sau prin avizul direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti.
-

CAP. 2
Adbuţiile autorităţilor administraţiei publice locale
ART. 45
( 1 ) În vederea protejării monumentelor istorice şi a respectării prevederilor legale în acest domeniu autorităţile administraţiei
public: locale au următoarele atribuţii:
a) cooperează cu organismele de specialitate şi cu instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protejării monumentelor
istorice şi asigură punerea în aplicare şi respectarea deciziilor acestora;
b) .1sigură protejarea monumentelor istorice clasate, aflate în domeniul public sau privat al municipiului, respectiv oraşului sau
comur.ei, precum şi a celor abandonate sau aflate în litigiu, alocând resurse financiare în acest scop;
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c) cooperează cu ceilalti proprietari sau administratori de monumente istorice;
d) se por asocia între ele, precum şi cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea unor lucrări de protejare a monumentelor
istorice şi por înfiinta în acest scop institutii şi servicii publice de interes local;
e) participă la finanprea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, prevăzând distinct sumele necesare în acest scop în
bugetele pe care le administrează;
f) cuprind în programele de dezvoltare economico-social, şi urbanisrică, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective
specifice privind protejarea monumentelor istorice, elaborează, actualizează şi aprobă documentatiile de amenajare a teritoriului şi
urbanism privind monumentele istorice sau zonele protejare care contin monumente istorice;
g) iau măsurile tehnice şi administrative necesare în vederea prevenirii degradării monumentelor istorice;
h) includ în structura aparatului propriu compartimente specializare sau, după caz, posturi ori sarcini de serviciu precise în
domeniul protejării monumentelor istorice;
i) elaborează planurile anuale de gestiune şi proreqie a monumentelor istorice de pe teritoriul unitătii administrativ-teritoriale
care sunt înscrise în Lista Patrimoniului Mondial şi asigură monitorizarea acestora prin personalul propriu.
(2) Autorirătile administratiei publice locale au obligatia să realizeze studiile de fundamentare, delimitare şi insriruire a zonelor
de proreqie a monumentelor istorice, folosind numai personal de specialitate arestat.
ART. 46
( 1 ) Pentru protejarea monumentelor istorice din unirătile administrativ-teritoriale de comperentă consiliile locale au
următoarele atributii:
a) colaborează cu direqia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural national j udeteană, respectiv a municipiului Bucureşti,
furnizând acesteia toate informatiile actualizate din domeniul protejării monumentelor istorice;
b) în vederea întocmirii sau modificării planurilor urbanisrice generale sau a planurilor urbanisrice zonale ale localirătilor,
asigură elaborarea documentatiei pentru delimitarea zonelor de proreqie a monumentelor istorice;
c) prevăd, în termen de 12 luni de la clasarea monumentelor istorice, fondurile bugetare necesare pentru elaborarea
documentatiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului şi a regulamentelor aferente;
d) elaborează regulamentele de urbanism pentru zonele de proreqie a monumentelor istorice şi pentru zonele construire
protejare şi le aprobă numai pe baza şi în conditiile avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrare
ale Ministerului Culturii şi Cultelor, după caz;
e) elaborează sau, după caz, aprobă programe ori măsuri administrative, bugetare sau fiscale speciale de prevenire a degradării
monumentelor istorice şi a zonelor protejare din municipiul, oraşul sau comuna respectivă, cu respectarea avizului Ministerului
Culturii şi Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrare ale Ministerului Culturii şi Cultelor, după caz;
f) la solicitarea direqiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucureşti,
împreună cu organele de politie, inrerzic circulatia vehiculelor grele şi transportul de materiale explozive în zona de proreqie a
monumentelor istorice;
g) colaborează cu compartimentele specializare ale altor autorirăti ale administratiei publice locale în cazul în care monumentele
istorice şi zonele de proreqie a acestora se află pe teritoriul mai mulror unirăti administrativ-teritoriale.
(2) La dara emiterii autorizatiilor de consrruqie sau de desfiinpre, pentru lucrări ce urmează a se executa la monumente
istorice, în zonele de proreqie a acestora sau în zonele construire protejare, autoritătile emirente ale autorizatiilor transmit copii
ale acestor documente serviciilor publice deconcentrare ale Ministerului Culturii şi Cultelor.
ART. 47
Primarul are următoarele atribuţii specifice:
a) verifică exisrenp tuturor avizelor de specialitate în domeniul monumentelor isrorice şi conformirarea aurorizaţ1e1 cu
prevederile acestora, precum şi îndeplinirea dispoziţiilor cuprinse în Obligatia privind folosinp monumenrului istoric, conform
prevederilor legale, asigur, menţionarea în autorizatie a tuturor conditiilor continure în avize la autorizarea lucrărilor asupra
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monumentelor istorice şi asupra imobilelor situate în zona lor de proteqie, respectiv la eliberarea pentru acestea a autorizaţiei de
funcţionare;
b) ia măsuri pentru autorizarea cu prioritate a documentaţiilor tehnice care se referă la intervenţii asupra monumentelor
istorio�;
c) dispune oprirea oricăror lucrări de construire sau de desfiinţare în situaţia descoperirii de vestigii arheologice, hotărăşte şi,
după cază organizează paza acestora şi anunţ, în cel mai scurt timp direqia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional
judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;
d) asigur, prin aportul propriu de specialitate şi în colaborare cu direqia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional
judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, aplicarea însemnelor distinctive şi a siglelor de monumente istorice şi controlează
întreţinerea lor de către proprietar;
e) asigur, paza şi protecţia monumentelor istorice aflate în domeniul public şi privat al statului şi al uniăţilor administrativ
teritoriale, precum şi ale monumentelor istorice abandonate sau aflate în litigiu, semnalând de urgenţă direcţiei pentru cultură,
culte :ii patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, orice caz de nerespectare a legii;
f) asigur, efectuarea, împreună cu serviciile publice de pompieri, de acţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor la monumente
istorice.
AiU. 48
Consiliile j udeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii:
a) cooperează cu direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti,
comunicând toate informaţiile referitoare la monumentele istorice aflate în teritoriul lor de competenţă; faciliteză comunicarea
dintre direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional j udeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi consiliile
locak ale oraşelor şi comunelor din teritoriul judeţului, respectiv ale sectoarelor în cazul municipiului Bucureşti;
b:1 iniţiază, cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor, procedura de expropriere pentru cauză de utilitate public, în vederea
protejării monumentelor istorice, în situaţiileşi cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege;
c; sprijin, şi îndrum, activitatea consiliilor locale ale comunelor sau ale oraşelor, care nu au organizate servicii în domeniu sau
postui specializate în aparatul propriu pentru protejarea monumentelor istorice înscrise în Lista monumentelor istorice din grupa
B şi �.flate pe teritoriul administrativ al acestora;
d) eliberează autorizaţii de construire sau de desfiinţare pentru monumente istorice şi pentru imobile aflate în zona de protecţie
a monumentelor istorice sau în zonele construite protejate, numai pe baza şi în condiţiile avizului Ministerului Culturii şi Cultelor
sau ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, după caz.
TITLUL V
F inanţarea protejării monumentelor istorice
ART. 49
( 1 ) Protejarea monumentelor istorice se finanţează de proprietarii sau deţinătorii acestora şi poate fi cofinanţat, din fonduri
asigurate de la bugetul de stat, bugetele locale sau din alte surse.
(2) Lucrările de cercetare, de expertizare, de proiectare şi de execuţie care se efectuează la monumente istorice şi care sunt
finanţare din fonduri publice sunt supuse regimului general de atribuire a lucrărilor publice, de proiectare şi execuţie, potrivit
legislaţiei privind achiziţiile publice.
ART. 50
( 1 ) Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să prevadă în bugetele proprii fondurile necesare în vederea protejării
mor.umentelor istorice aflate în proprietatea public, sau privat, a unităţilor administrativ-teritoriale.
( 2) Autorităţile publice centrale prevăd în bugetele proprii fondurile aprobate prin bugetul de stat pentru protejarea
monumentelor istorice aflate în proprietatea public, sau privat, a statului, pe care le administrează.
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(3) În bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor se prevăd:
a) credite bugetare necesare pentru finan�area lucrărilor la monumentele istorice aflate în administrarea Oficiului National al
Monumentelor Istorice;
b) credite bugetare necesare în vederea finanţării sau cofinanţării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice aflate în
proprietatea public, a statului sau a unităţii administrativteritoriale;
c) credite bugetare destinate finanţării sau cofinanţării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice aflate în proprietatea
persoanelor fizice sau juridice de drept privat.
(4) Din veniturile realizate din vânzarea de bilete şi din taxe de închiriere a terenului, ca urmare a organizării unor manifestări
de genul spectacolelor, târgurilor sau parcurilor de distracţii, un procent de 1% se virează către proprietarul sau titularul dreptului
de administrare, după caz, al monumentului istoric în a cărui zon, de protecţie se organizează manifestarea; sumele astfel obtinute
vor fi utilizate exclusiv pentru finanţarea lucrărilor de protejare a monumentului istoric în cauză.
ART. 5 1
( 1 ) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se instituie timbru! monumentelor istorice, care este
gestionat, în condiţiile legii, de Ministerul Culturii şi Cultelor prin Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice.
(2) Cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modaliqile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor
rezultate din aplicarea acestuia se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor în colaborare cu
Ministerul Finanţelor Publice şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(3) Timbru! monumentelor istorice este obligatoriu pentru:
a) cărţile poştale ilustrate, plicurile, mărcile poştale, hărţile, pliantele, broşurile, revistele, ghidurile turistice, cărţile, albumele,
adasele, enciclopediile, filmele artistice şi documentare, casetele video, compact-discurile, diapozitivele, videoclipurile, cardurile
bancare şi cartelele telefonice comercializate în România, reprezentând monumente istorice individualizate sau în ansambluri, prin
imagini fotografice sau reprezentări grafice de interior sau exterior;
b) biletele de intrare, inclusiv taxele de fotografiere sau de filmare, pentru monumentele istorice puse la dispoziţie publicului,
în totalitate ori în parte, aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanelor juridice de drept privat care desfăşoară activităţi
economice;
c) biletele de intrare la manifestările culturale, sportive sau de agrement, târguri şi expoziţii desflşurate în spaţii situate în zona
de protecţie a acestora sau în zonele construite protejate;
d) activităţile de cazinou, jocuri de noroc şi jocuri mecanice.
(4) Timbru! monumentelor istorice se percepe de la operatorii economici, editori sau producători, de la proprietari, titulari
ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecţie a monumentelor istorice în
zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz.
(5) Se exceptează de la plata timbrului muzeele care funcţionează în clădiri monumente istorice sau în zone de protecţie ale
acestora.
(6) Prin derogare de la prevederile alin. (3) şi (4), pot fi exceptaţi de la plata taxei timbrului monumentelor istorice operatorii
economici care, prin activităţile pe care le desf"aşoară, contribuie la protejarea monumentelor istorice cu o sumş cel puţin egal, celei
pe care o datoreazş la plata taxei timbrului monumentelor istorice.
ART. 52
( 1 ) Fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice se utilizeaă de către Oficiul Naţional al Monumentelor
Istorice în mod exclusiv pentru:
a) acordarea de credite în condiţiile an. 28 alin. (3) !it. b) şi c) , cu prioritate pentru lucrări de intervenţie urgent, la monumente
istorice, în funcţie de strategia protejării monumentelor istorice;
b) finan�area elaborării de reglementări tehnica-economice, de norme şi metodologii privind elaborarea de documentaţii
specifice, executării de lucrări, realizării de achiziţii, contractării şi decontării de lucări privind monumentele istorice;
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c) finanprea unor amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită, precum şi pentru realizarea
unor programe sau proiecte culturale.
(2) Cuantumul timbrului monumentelor istorice se stabileşte prin hotărâre a Guvernului şi se actualizează, anual, prin ordin
al minimului culturii şi cultelor.
TITLUL VI
Sanqiuni
ART. 53
Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, materială, disciplinară, contravenţională
sau penală.
ART. 54
( 1 ) Desfiinţarea neautorizată, distrugerea parţială sau totală, exproprierea fară avizul Ministerului Culturii şi Cultelor,
degrada!ea, precum şi profanarea monumentelor istorice constituie infraqiuni şi se sancţionează conform legii.
(2) In toate cazurile prevăzute la alin. ( 1) faptuitorul este obligat la recuperarea materialului degradat şi la reconstituirea
monumentului sau a părţilor de monument lezat, conform avizelor prevăzute de prezenta lege.
ART. 5 5
O :· Constituie contravenţii la regimul d e protejare a monumentelor istorice următoarele fapte, dacă, potrivit legii, nu constituie
infracduni:
a) executarea de lucrări asupra unui imobil după declanşarea procedurii de clasare sau asupra unui monument istoric, fară
avizul Ministerului Culturii şi Cultelor;
b) încălcarea de către proprietar sau de către titularul dreptului de administrare a unui monument istoric a obligaţiilor prevăzute
la art. 36;
c) nevirarea contravalorii timbrului monumentelor istorice, precum şi a taxelor şi tarifelor prevăzute de prezenta lege;
d) organizarea manifestărilor prevăzute la art. 9 alin. (5) şi (6), în lipsa acordului autorităţii competente;
e) neprecizarea în certificatul de urbanism a necesităţii obţinerii avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau a serviciilor
deconcentrate ale acestuia, după caz, pentru lucrările propuse la monumente istorice în zona de protecţie a acestora ori în zonele
protejate;
f) eliberarea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare pentru lucrări la monumente istorice în zonele protejate, fară avizul
Mini:aerului Culturii şi Cultelor ori al serviciilor deconcentrate, după caz.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. ( 1 ) !it. a), e) şi f) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 1 0.000 lei, iar cele menţionate
la alin. ( 1 ) !it. b) - d) se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.
(:1) Contravenţiile la regimul de protejare a monumentelor istorice se prescriu în termen de 3 ani de la data săvârşirii lor.
ART. 56
Nivelul amenzilor prevăzute la art. 55 poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.
ART. 57
( 1 ) Contravenţiile se constat, şi amenzile se aplică de specialiştii direcţiilor pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural
naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de împuterniciţii Ministerului Culturii şi Cultelor, de inspectorii teritoriali
ai Inspectoratului de Stat în Construcţii sau de inspectorii Ministerului Finanţelor Publice, după caz.
(2) Pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 alin. ( 1 ) lit. a) 3i b) constatarea şi aplicarea amenzilor se pot face şi de către primar,
preşedintele consiliului judeţean şi împuterniciţii acestora sau de către organele de poliţie, după caz.
ART. 58
Contravenţiilor prev,zute la art. 55 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/200 1 privind regimul juridic al
conl favenţiilor, aprobat, cu modificări şi completări prin Legea nr. 1 80/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
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TITLUL VII
Dispozitii tranzitorii şi finale
ART. 59
Pân, la instituirea zonei de proteqie a fiecărui monument istoric potrivit art. 9 se consideră zonă de proteqie suprafap
delimitată cu o rază de 1 00 m în localităti urbane, 200 m în localităti rurale şi 500 m în afara localitătilor, măsurată de la limita
exterioară, de jur-împrejurul monumentului istoric.
ART. 60
( 1 ) Lista cuprinzând monumentele, ansamblurile şi sirurile istorice, aprobat, de Comisia Natională a Monumentelor,
Ansamblurilor şi Sirurilor Istorice în anii 1 99 1 - 1 992, cu modificările şi completîrile ulterioare, rămâne în vigoare. În termen de
3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Institutul National al Monumentelor Istorice va actualiza Lista monumentelor
istorice, potrivit atributiilor stabilire prin art. 27 alin. (3) .
(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor sunt obligate să înştiinţeze, în scris, proprietarii sau
titularii drepturilor reale asupra monumentelor istorice despre regimul juridic special al imobilelor în cauză şi să le transmită
obligatia privind folosinţa monumentului istoric.
ART. 6 1
La data intrării î n vigoare a prezentei legi alineatul (2) al articolului 1 0 din Legea nr. 1 1 2/ 1 995 pentru reglementarea situaţiei
juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, publicat, în Monitorul Oficial al României,
Partea 1, nr. 279 din 29 noiembrie 1995, se modifică după cum urmează:
" (2) Sunt, de asemenea, exceptate de la vânzare locuintele care au avut destinatia de case de oaspeti, de protocol, precum şi cele
folosite ca reşedinte pentru foştii şi actualii demnitari."
ART. 62
La data intrşrii în vigoare a prezentei legi se abrogş Ordonanp de urgentş a Guvernului nr. 228 din 24 noiembrie 2000 privind
protejarea monumentelor istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 6 1 6 din 30 noiembrie 2000, precum
şi orice alte prevederi contrare.
NOTĂ:
Reproducem mai jos prevederile art. III şi IV din Legea nr. 259/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/200 1
privind protejarea monumentelor istorice, care nu sunt incorporare în textul republicat al Legii nr. 422/200 1 şi care se aplică în
continuare ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 259/2006.
"ART. 3
În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române din
Ministerul Administratiei şi Internelor se organizează structuri specializate în prevenirea, descoperirea şi urmărirea faptelor ilegale
care privesc monumentele istorice, zonele de proteqie ale acestora, precum şi zonele construite protejate.
ART. 4
În termen de 3 luni de la dara intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale comunică
Ministerului Culturii şi Cultelor monumentele istorice şi zonele de proreqie pe care le propun în vederea declarării de interes
public national sau local, potrivit legii." .
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Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 Republicare *)
M. Of. nr. 951 din 24 noiembrie 2006
-

ORDONANŢĂ
privind proteqia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes national
CAPITOLUL !
Dispozitii generale
Art. 1 . - Prezenta ordonanfă reglementează regimul juridic general al descoperirilor şi al cercetării arheologice, precum şi protejarea
patrimoniului arheologic, parte a patrimoniului cultural national.
An. 2. - ( 1 ) În intelesul prezentei ordonante:
a) regimul juridic general al descoperirilor şi al cercetării arheologice cuprinde ansamblul de măsuri juridice, administrative,
financiar-fiscale şi tehnice menite să asigure prospectarea, identificarea, decopertarea, inventarierea, conservarea şi restaurarea,
asigurarea pazei, intretinerea şi punerea în valoare a bunurilor arheologice, precum şi a terenurilor în care se găsesc acestea, în vederea
cercetării sau, după caz, clasării acestora ca bunuri culturale mobile ori ca monumente istorice;
b) patrimoniul arheologic reprezintă ansamblul bunurilor arheologice care este format din:
1 . siturile arheologice înscrise în Repertoriul arheologic naţional, cu excepţia celor distruse ori dispărute, şi siturile clasate în Lista
monumentelor istorice, situate suprateran, subteran sau subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice: aşezări, necropole, structuri,
const:uqii, grupuri de clădiri, precum şi terenurile cu potenţial arheologic reperat, definite conform legii;
2. bunurile mobile, obiectele sau urmele manifestărilor umane, împreună cu terenul în care acestea au fost descoperite;
c) prin cercetare arheologică se intelege ansamblul de măsuri având caracter ştiintific şi tehnic, menite să asigure prospectarea,
identificarea, decopertarea prin săpături arheologice, investigarea, recoltarea, înregistrarea şi valorificarea ştiinţifică, inclusiv publicarea,
patrimoniului arheologic;
dJ cercetările arheologice sistematice sunt cercetările de întindere şi durată, executate conform unui proiect de cercetare multianual;
e: cercetările arheologice preventive sunt:
1 . determinate de lucrările de construire, modificare, extindere sau reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare,
inclu;iv subterane şi subacvatice, excavări, exploatări de cariere, construqia de retele magistrale, amenajări pentru îmbunătătiri
funciare, retele de telecomunicatii, amplasarea de relee şi antene de telecomunicatii, lucrări de cercetare şi de prospectare a terenurilor
- fouje şi excavări - necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, amplasarea balastierelor şi a sondelor de gaze şi petrol, precum
şi orice alte lucrări care afectează suprafaţa solului şi subsolul, în zonele cu patrimoniu arheologic reperat, indiferent dacă se execută
în in :ravilanul sau extravilanul localităfilor şi indiferent de forma de proprietate a terenului;
2. întreprinse în zonele cu patrimoniu arheologic cunoscut şi cercetat, precum şi cele care sunt determinate de lucrările de
resta1lrare partială sau totală a monumentelor istorice, desf'aşurate potrivit legislatiei în vigoare privitoare la protejarea monumentelor
istorice;
f) prin descoperire arheologică se întelege evidentierea, prin intermediul săpăturilor arheologice, a vestigiilor, obiectelor şi urmelor
manifestărilor umane, care constituie mărturii ale epocilor şi civilizatiilor dispărute;
g) prin descoperire arheologică întâmplătoare se întelege evidenţierea de bunuri de patrimoniu arheologic ca urmare a aqiunii
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factorilor naturali sau a aqiunilor umane, altele decât cercetarea arheologică arestată;
h) prin zonă cu patrimoniu arheologic cunoscut şi cercetat se în�elege terenul în care, ca urmare a cercetării arheologice, au fost
descoperite bunuri din categoria celor prevăzute la lit. b);
i) prin sit arheologic declarat zonă de interes nafional se în�elege zona de interes arheologic prioritar care se instituie asupra
teritoriului ce cuprinde sirurile arheologice ale căror cercetare şriinfilică, protejare şi punere în valoare sunt de importan�ă excepfională
pentru istoria şi cultura na�ională, prin mărturiile materiale, bunurile mobile sau imobile care fac parte ori 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;
j) prin zonă cu patrimoniu arheologic reperat se în�elege terenul delimitat conform legii, în care urmează să se efectueze cercetări
arheologice pe baza informa�iilor sau a studiilor ştiin�ifice care atestă existenp subterană ori subacvatică de bunuri de patrimoniu
arheologic, susceptibile să facă parte din patrimoniul cultural naţional; până la finalizarea cercetării arheologice şi luarea măsurilor
corespunzătoare de proteqie şi punere în valoare a descoperirilor arheologice, zonele de proteqie a sirurilor arheologice sau istorice,
instituite conform legii, sunt totodată şi zone cu poten�ial arheologic reperat;
k) prin zonă cu poten�ial arheologic eviden�iat întâmplător se în�elege terenul în care existenp bunurilor de patrimoniu arheologic
s-a evidenţiat, în mod neprevăzut, ca urmare a:
1 . aqiunilor umane, altele decât cercetarea arheologică arestată, cum ar fi: lucrări de construqii, lucrări de prospeqiuni geologice,
inclusiv teledeteqie, lucrări agricole, precum şi alte tipuri de lucrări şi cercetări efectuate subteran sau subacvatic;
2. aqiunilor factorilor naturali, cum ar fi: seisme, alunecări de teren, inundaţii, eroziunea solului şi altele, şi în cazul cărora este
necesară o cercetare arheologică în vederea înregistrării şi valorificării ştiinţifice a acestora.
(2) Cercetările arheologice preventive sunt parte componentă a strategiilor de dezvoltare durabilă, economico-socială, turistică,
urbanistică şi de amenajare a teritoriului, la nivel na�ional şi local.
(3) Normele privind procedurile şi standardele arheologice se instituie prin ordin al ministrului culturii şi cultelor în conformitate
cu prevederile prezentei ordonan�e şi se aplică tuturor tipurilor de cercetări arheologice.
(4) Toate etapele cercetării arheologice sunt parte integrantă a activită�ii de cercetare ştiin{ifică, aşa cum este definită de legislaţia
în domeniu.
(5) Toate etapele cercetării arheologice, constând în inventariere, diagnostic, săpătură, supravegere şi intervenţii asupra materialului
arheologic, vor fi întreprinse folosindu-se toate acele metode, tehnici şi practici specifice, considerate necesare pentru a obţine
maximum de informaţii referitoare la patrimoniul arheologic din zona cercetată.
(6) Toate etapele cercetării arheologice se realizează numai pe baza unui proiect aprobat de Comisia Nafională de Arheologie şi se
vor finaliza prin rapoarte ce cuprind datele esenfiale pentru justificarea metodei şi tehnicilor folosite, a resurselor utilizate, precum şi
a concluziilor la care s-a ajuns.
(7) Etapele de diagnostic, săpătură sau supraveghere arheologică pot fi necesare în următoarele cazuri:
a) punerea în practică a unui proiect de cercetare arheologică sistematică;
b) ca parte a unui studiu de impact asupra mediului, în condifiile prevăzute de legislaţia privind proteeţia mediului;
c) ca urmare a unei preconizate intervenţii asupra solului, care poate reprezenta o ameninţare pentru potenfialul arheologic al unei
zone delimitate sau al unui sit arheologic;
d) ca parte a fazelor de realizare şi avizare a documentaţiilor urbanistice, în cadrul legal stabilit de documentaţiile de urbanism
nafionale, regionale, locale şi/sau în stadiul elaborării acestora;
e) ca urmare a unor procese naturale care pun în evidenţă bunuri de patrimoniu arheologic;
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f) ca urmare a unor aqiuni umane, altele decât cercetarea arheologică, şi a lucrărilor prevăzute la art. 6;
g) In cazul elaborării de planuri investiţionale şi de dezvoltare iniţiate la nivel privat, local, regional, nafional sau internaţional.
(8) Etapele cercetării arheologice pot fi initiate sau desraşurate ca urmare a cererii unei persoane fizice ori juridice de drept public
sau pr'vat.
(9:, Cercetarea arheologică prealabilă este obligatorie în toate cazurile de emitere a acordurilor de mediu pentru wne cu patrimoniu
arheologic, constituind unica modalitate de identificare, descriere şi evaluare a efectelor directe şi indirecte ale proiectelor investifionale
asupr::. patrimoniului arheologic.
( 1 3) Emiterea acordului de mediu se face numai după emiterea avizului Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru aplicarea
principiului conservării integrate.
( 1 1) Costurile cercetărilor arheologice necesare acordului de mediu sunt în sarcina titularului de investitie.
( 1 2) Evaluarea rezultatelor cercetării arheologice, concretizată în raportul arheologic elaborat conform standardelor în vigoare, stă
la baza. stabilirii statutului juridic de protejare a descoperirilor arheologice sau, după caz, a descărcării de sarcină arheologică a wnei.
(13) Zona cu patrimoniu arheologic evidenfiat întâmplător se delimitează în jurul locului descoperirii arheologice întâmplătoare,
după caz, astfel:
a) pe toată suprafap terenului care face obiectul autorizării de construire;
b:' pe o rază de 50 de metri fafă de locul decoperirii, în cazul în care descoperirea s-a făcut ca urmare a lucrărilor agricole sau a altor
lucrări care nu au nevoie de autorizafie de construire;
c; pe toată suprafap terenului afectat de aqiunea factorilor naturali.

CAPITOLUL II
Protejarea patrimoniului arheologic
Ast. 3. - ( 1 ) Statul garantează şi asigură protejarea patrimoniului arheologic în :onditiile stabilite prin prezenta ordonanţă.
(2) Ministerul Culturii şi Cultelor este autoritatea administrafiei publice centrale de specialitate care răspunde de elaborarea
strawgiilor şi normelor specifice de cercetare în vederea protejării patrimoniului arheologic şi care urmăreşte aplicarea acestora.
( 3) Cercetarea arheologică se realizează, în condifiile prezentei ordonanfe, de către personalul de specialitate atestat şi înregistrat în
Regi:>trul arheologilor, conform prevederilor Regulamentului săpăturilor arheologice din România, precum şi cu respectarea normelor
privind standardele şi procedurile arheologice şi în acord cu principiile Codului deontologie al arheologilor din România.
(4) Autorităţile administrafiei publice centrale de specialitate, instituţiile de specialitate subordonate acestora şi autorităfile
administratiei publice locale colaborează şi răspund, conform legii, de activitatea de protejare a patrimoniului arheologic.
Art. 4. - ( 1 ) Bunurile de patrimoniu arheologic sunt parte integrantă a patrimoniului cultural naţional şi pot fi clasate şi protejate
drept bunuri de patrimoniu cultural nafional mobil, drept siruri arheologice sau ca monumente istorice, conform legii.
(2) Descoperirile de vestigii arheologice sau de bunuri mobile din categoria celor care fac obiectul clasării în patrimoniul cultural
naţional mobil, realizate ca urmare a cercetărilor arheologice, se anunfă de către titularul autorizatiei de cercetare a serviciilor publice
deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de 72 de ore.
rJ) Bunurile mobile, descoperite în condifiile prevăzute la alin. (2), revin de drept institufiilor participante la cercetare, conform
protocolului încheiat între părţi şi conform standardelor şi procedurilor arheologice.
;4) Descoperirile arheologice întâmplătoare se anunţă, în termen de cel mult 72 de ore, primarului unităţii administrativ-teritoriale
de către persoana descoperitoare, proprietarul ori titularul dreptului de administrare a terenului în cauză.
Art. 5. - ( 1 ) Prin protejarea bunurilor de patrimoniu arheologic şi a terenurilor din zonele definite la an. 2 alin. ( 1 ) !it. j) şi k)
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se înrelege adoptarea măsurilor ştiinpfice, administrative şi tehnice care urmăresc păstrarea vestigiilor descoperite întâmplător sau ca
urmare a cercetării arheologice până la clasarea bunurilor respective ori până la finalizarea cercetării arheologice, prin instituirea de
obligaţii în sarcina proprietarilor, administratorilor sau titularilor de alte drepturi reale asupra terenurilor care conţin ori au conţinut
bunurile de patrimoniu arheologic respective, precum şi prin reglementarea sau interzicerea oricăror activităp umane, inclusiv a celor
autorizate anterior.
(2) Descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost evidenţiat patrimoniul
arheologic poate fi redat activităţilor umane curente.
(3) Certificatul de descărcare de sarcină arheologică reprezintă actul administrativ emis în condiţiile prezentei ordonanţe, prin care
se anulează regimul de proteqie instituit anterior asupra terenului în care a fost evidentiat patrimoniul arheologic.
(4) Regimul de proteqie a zonelor cu potenţial arheologic cunoscut şi cercetat este reglementat de legislatia în vigoare privitoare
la protejarea monumentelor istorice şi a bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural naţional.
(5) Certificatul de descărcare de sarcină arheologică, prevăzut la alin. (3), este emis de serviciile publice deconcentrate ale
Ministerului Culturii şi Cultelor, cu obligatia acestora de înştiintare a direqiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi
Cultelor, în termen de 1 O zile.
(6) Cercetările arheologice preventive şi supravegherea arheologică sunt obligatorii în cadrul proiectelor de restaurare; supravegherea
arheologică este inclusă în devizul constructorului, urmând ca decontarea să se realizeze pe baza raportului de cercetare întocmit de
arheolog.
(7) Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate şi instituite conform legii, beneficiază de proteqia acordată zonelor
protejate, precum şi de măsurile specifice de proteqie prevăzute de prezenta ordonanţă.
(8) În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător şi delimitat conform prevederilor art. 2 alin. ( 1 ) !it. k) se
instituie, din momentul descoperirii de bunuri arheologice, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 1 2 luni, regimul de proteqie pentru
bunurile arheologice şi zonele cu potenţial arheologic, în vederea cercetării şi stabilirii regimului de protejare.
(9) Cercetările arheologice se efectuează numai pe baza aurorizaţiei emise de Ministerul Culturii şi Cultelor şi în conformitate cu
aceasta, în condiţiile prezentei ordonanţe.
(1 O) Persoanele fizice şi juridice care deţin şi/sau comercializează detectoare de metale sunt obligate să obţină în prealabil autorizaţia
inspectoratului de poliţie al judeţului respectiv, a Direqiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi
au domiciliul sau, după caz, sediul, şi să se înregistreze la aceste autorităţi.
( 1 1 ) Prevederile alin. ( 1 0) nu se aplică unitătilor şi formaţiunilor Ministerului Apărării, Ministerului Administraţiei şi Internelor,
Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Proteqie şi Pază.
( 12) În vederea deţinerii detectoarelor de metale de către personalul de specialitate atestat şi înscris în Registrul arheologilor, acesta
are obligaţia ca, înainte de a obţine autorizaţia prevăzută la alin. ( 1 O) , să obţină avizul prealabil emis de Ministerul Culturii şi Cultelor.
( 1 3) Accesul cu detectoare de metal şi utilizarea lor în siruri arheologice, în zonele de interes arheologic prioritar şi în toate zonele
cu patrimoniu arheologic reperat sunt permise numai pe baza autorizării prealabile emise de Ministerul Culturii şi Cultelor.
(14) Până la descărcarea de sarcină arheologică terenul care face obiectul cercetării este protejat ca sit arheologic, conform legii.
( 1 5) Autorizarea lucrărilor de construire sau de desfiinţare din zonele cu patrimoniu arheologic se aprobă numai pe baza şi în
conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor.
( 1 6) În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător, în conditiile prevederilor alin. (8), până la descărcarea de
sarcină arheologică, autorizarea de construire se suspendă sau, după caz, primarul unitătii administrativ-teritoriale dispune întreruperea
o ricărei alte activităţi, În conformitate cu avizul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, şi se instituie
regimul de supraveghere sau săpătură arheologică.
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An. 6. - ( 1 ) Pentru efectuarea săpăturilor impuse de cercetările arheologice se foloseşte şi personal necalificat, angajat prin
convenţie încheiată între instituţia angajatoare şi lucrători, în condiţiile prezentei ordonanţe.
(2) Convenţiile prevăzute la alin. ( 1 ) se pot încheia pentru o durată de cel mult 1 80 de zile, pentru des�urarea unor activităţi
sezoni·�re cu program de lucru prelungit; condiţiile şi metodologia încheierii acestor convenţii se stabilesc prin ordin al ministrului
culturii şi cultelor, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare
a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.
(J1 Instituţiile organizatoare pot folosi şi alţi specialişti pentru efectuarea de cercetări, studii sau alte lucrări, care îşi vor desfăşura
activitatea pe bază de contract încheiat în condiţiile Legii nr. 8/1 996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi
completările ulterioare; contractul conţine clauze cu privire la termenul de predare a raportului de cercetare, precum şi cu privire la
cesionarea dreptului de autor asupra rezultatelor ştiinţifice ale cercetării, studiului sau lucrării efectuate.
(4) Contravaloarea serviciilor şi activităţilor prestate potrivit alin. ( 1 ) şi (3) se stabileşte prin negociere directă Între părţi; pentru
aceasta se calculează impozitul şi contribuţia la asigurările de sănătate, potrivit legii.
(5) În vederea emiterii certificatului prevăzut la art. 5 alin. (5), pentru sirurile aRate în zone de interes arheologic prioritar, sirurile
clasat·� în grupa A din Lista monumentelor istorice şi pentru toate investiţiile, cu excepţia locuinţelor particulare aflate în alte zone,
rapoartele de cercetare se trimit spre aprobare Comisiei Naţionale de Arheologie.
(6) Certificatele de descărcare de sarcină arheologică emise în lipsa aprobării Comisiei Naţionale de Arheologie sunt nule de drept.
An. 7. - În cazul lucrărilor prevăzute la art. 2 alin. ( 1 ) lit. e), persoanele fizice sau juridice, de drept public ori privat, precum şi
ordonatorii principali de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice au obligaţia să finanţeze:
a; stabilirea, prin studiul de fezabilitate al investiţiei şi prin proiectul tehnic, a măsurilor ce urmează să fie detaliate şi a necesarului
de fo 1duri pentru cercetarea preventivă sau supravegherea arheologică, după caz, şi protejarea patrimoniului arheologic sau, după caz,
descărcarea de sarcină arheologică a zonei afectate de lucrări şi aplicarea acestor măsuri;
b) activitatea de supraveghere arheologică, pe întreaga durată a lucrărilor, având drept scop protejarea patrimoniului arheologic şi
a des:operirilor arheologice întâmplătoare;
c) orice modificări ale proiectului, necesare pentru protejarea descoperirilor arheologice.
l'.rt. 8. - ( 1 ) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi oficiile din subordinea sa au obligaţia să includă ronele
de p mimoniu arheologic reperat, pe baza Repertoriului arheologic naţional, în planurile cadastrale şi în hărţile topografice; lista
cuprinzând aceste zone se preia de la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.
(2) Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, înregistrate în Repertoriul arheologic naţional, se includ în cadastrul de specialitate
al zonelor protejate naturale şi construite.
(3) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi oficiile din subordinea sa au obligaţia să furnizeze la cerere, cu
titlu gratuit, pe orice tip de suport, documentele necesare Ministerului Culturii şi Cultelor şi serviciilor sale deconcentrate, pentru
realharea Listei monumentelor istorice şi a Repenoriului arheologic naţional.
Art. 9. - ( 1 ) Proprietarii şi titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra terenurilor în care se aRă siruri
arheologice şi celor pe care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat au obligaţia de a permite accesul personalului
autcrizat, în condiţiile prezentei ordonanţe, în vederea cercetării şi protejării patrimoniului arheologic, precum şi asigurării măsurilor
de protecţie şi pază a bunurilor de patrimoniu.
:2) Proprietarii sau arendaşii de terenuri, persoane fizice sau juridice de drept privat, sunt îndreptăţiţi la plata unor despăgubiri
pen:ru veniturile agricole nerealizate pe terenurile care fac obiectul săpăturilor arheologice pentru perioada în care se des�oară
acestea, în cuantumurile şi în condiţiile stabilite prin metodologia aprobată prin hotărâre a Guvernului.
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(3) Despăgubirea pentru venitul agricol nerealizat se plăteşte persoanei îndreptătite de către finantatorul săpăturii arheologice, în
termen de 60 de zile de la data începerii cercetării.
(4) Aducerea terenului la conditia sa initială revine finanptorului cercetării arheologice.
Art. 10. - Bunurile mobile rezultate în urma descoperirilor arheologice întâmplătoare vor fi predate de către descoperitor, în
termen de maximum 72 de ore, serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.
Art. 1 1 . - Proprietarii terenurilor sunt scutiti de plata impozitului pe terenul agricol pentru suprafetele afectate de cercetările
arheologice, pe întreaga durată a efectuării acestora.
CAPITOLUL III
Institutii şi organisme de specialitate cu atributii în domeniul protejării patrimoniului arheologic
Art. 1 2. - În domeniul protejării patrimoniului arheologic Ministerul Culturii şi Cultelor îndeplineşte, direct sau prin institutiile
sale subordonate, următoarele atributii:
a) asigură aplicarea strategiei nationale, elaborarea normelor şi metodologiilor specifice şi urmăreşte respectarea prevederilor legale
din domeniu;
b) asigură îndeplinirea angajamentelor referitoare la proteqia patrimoniului arheologic la care România este parte, asumate prin
conventiile internationale referitoare la proreqia patrimoniului arheologic la care România este parte;
c) reprezintă statul în relatia cu proprietarii imobilelor, terenurilor sau ai construqiilor din zonele cu patrimoniu arheologic şi din
zonele în care se evidentiază descoperiri arheologice;
d) eliberează autorizatia de săpătură arheologică sistematică, prin compartimentul său de specialitate, în urma consultării Comisiei
Nationale de Arheologie;
e) eliberează autorizatiile de diagnostic, săpătură arheologică preventivă şi supraveghere arheologică, prin compartimentul său de
specialitate, în conditiile prezentei ordonante;
f) actualizează standardele şi procedurile arheologice şi urmăreşte respectarea acestora şi a Regulamenrului săpăturilor arheologice
din România;
g) instituie, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, modelele ştampilelor, ale cererilor de autorizatie, ale autorizatiilor,
certificatelor, avizelor şi fişelor tehnice necesare cercetării arheologice;
h) elaborează metodologia de planificare, executare şi control privind să păturile preventive, care se aprobă prin ordin al ministrului
culturii şi cultelor;
i) elaborează metodologia de selectare a proiectelor arheologice în vederea finantării;
j) stabileşte un sistem de norme, pe baza căruia se realizează devizele estimative şi un model de contract pentru fiecare tip de
cercetare arheologică, ce se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor;
k) administrează baza de date care alcătuieşte Repertoriul arheologic national;
1) administrează baza de date cuprinzând Registrul arheologilor şi asigură actualizarea acestuia;
m) finantează sau cofinantează, împreună cu autoritătile şi institutiile publice, cu persoanele fizice ori juridice de drept privat
interesate, cercetarea patrimoniului arheologic, conform strategiei proprii în acest domeniu;
n) asigură editarea şi publicarea anuală de către Comisia Natională de Arheologie a Cronicii cercetărilor arheologice, precum şi a
altor publicatii de specialitate;
o) organizează şi finantează anual sesiunea natională de rapoarte arheologice.
Art. 13. - Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor îndeplinesc, în domeniul protejării patrimoniului
arheologic, următoarele atributii:
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a) urmăresc respectarea autorizaţiei de săpătură arheologică, a Regulamentului săpăturilor arheologice şi a standardelor şi
proce:furilor arheologice în unitatea administrativ-teritorială de competenţă;
b) avizează, pe baza referatelor de specialitate, lucrările ce urmează să fie efectuate în ronele cu patrimoniu arheologic evidenţiat
întârr: plător;
c) asigură supravegherea de specialitate a lucrărilor la care au fost consemnate descoperiri arheologice întâmplătoare, declanşând,
după caz, procedurile de clasare prevăzute de lege;
d:' emit Certificatul de descărcare de sarcină arheologică, conform prevederilor prezentei ordonanţe;
e) anunţă poliţia şi jandarmeria cu privire la fiecare descoperire întâmplătoare, aşa cum este ea definită în prezenta ordonan�ă, în
vederea organizării pazei şi/sau a supravegherii ronei respective.
Art. 14. - ( 1 ) Comisia Naţională de Arheologie funqionează ca organism ştiinţific de specialitate, fără personalitate juridică, cu
rol cc.nsultativ în domeniul patrimoniului arheologic, pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor.
(2) Comisia Naţională de Arheologie este formată din specialişti în domeniu, care îşi desfăşoară activitatea în institutele de profil
arheclogic, muzee, precum şi în alte instituţii.
(:;) Comisia Naţională de Arheologie propune aprobarea, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, a programelor naţionale de
cerce:are, a metodologiilor, a normativelor şi a reglementărilor tehnica-ştiinţifice din domeniul cercetării arheologice.
(4) Comisia Naţională de Arheologie are 2 1 de membri şi funqionează în conformitate cu regulamentul său de organizare şi
funqionare, aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
('i) Funqionarea Comisiei Naţionale de Arheologie este asigurată de Ministerul Culturii şi Cultelor.
(6) Secretarul Comisiei Naţionale de Arheologie este numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor din cadrul compartimentului
de specialitate din structura Ministerului Culturii şi Cultelor.
Art. 1 5. - ( 1 ) Componenţa nominală a Comisiei Naţionale de Arheologie este aprobată prin ordin al ministrului culturii şi
cultelor, dintre specialiştii în domeniu, propuşi în conformitate cu prevederile prezentului articol.
(2) Membrii Comisiei Naţionale de Arheologie au un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit consecutiv o singură dată, şi sunt
propuşi conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, de către:
a) Comisia Naţională de Arheologie;
1:: ) Academia Română, prin institutele sale de specialitate;
c) facultăţile şi institutele de cercetare de specialitate din domeniul învăţământului;
d) Ministerul Culturii şi Cultelor;
e) muzeele şi asociaţiile profesionale în domeniu, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
(3) Preşedintele Comisiei Naţionale de Arheologie este propus ministrului culturii şi cultelor de către membrii acesteia prin vot
secret şi are, la data alegerii sale, un mandat de 4 ani.
( 4) Ministrul culturii şi cultelor aprobă prin ordin propunerea Comisiei Naţionale de Arheologie cu privire la preşedintele acesteia
sau o poate respinge, motivat, o singură dată. Dacă prin votul a două treimi din numărul membrilor săi Comisia Naţională de
Arheologie îşi menţine propunerea iniţială, ministrul culturii şi cultelor are obligaţia să o aprobe prin ordin. Dacă nu sunt întrunite
cele două treimi, ministrul culturii şi cultelor solicită Comisiei Naţionale de Arheologie o nouă propunere.
Art. 1 6. - Comisia Naţională de Arheologie are următoarele atribuţii:
�.) elaborează strategia naţională în domeniul cercetării arheologice;
b) propune avizarea planului anual al cercetărilor arheologice sistematice din România;
c) propune avizarea proiectelor de cercetare arheologică;
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d) propune avizarea normelor şi metodologiilor din domeniul cercetării arheologice;
e) elaborează metodologia de atestare a institu�iilor care au dreptul de a efectua cercetări arheologice, în vederea evitării oricărui
confl.ict de interese;
f) elaborează şi actualizează Regulamentul săpăturilor arheologice;
g)analizează solicitările cu privire la eliberarea autoriza�iilor de săpături arheologice sistematice, indiferent de sursa lor de finanpre;
h) elaborează metodologia de clasare a sirurilor arheologice în Lista monumentelor istorice, care se aprobă prin ordin al ministrului
culturii şi cultelor;
i) propune clasarea sirurilor arheologice;
j) stabileşte criteriile şi avizează arestarea specialiştilor şi exper�ilor din domeniul cercetării arheologice, înscrişi în Registrul
arheologilor;
k) propune avizarea documenta�iilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, care cuprind siruri arheologice clasate în categoria A
a Listei monumentelor istorice sau wne cu patrimoniu arheologic reperat;
1) propune avizarea studiilor de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea wnelor protejate care cuprind patrimoniul
arheologic;
m) formulează priorită�ile cercetării arheologice în vederea alocării sumelor necesare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Culturii şi Cultelor, conform criteriilor stabilite prin ordin al ministrului culturii şi cultelor;
n) propune Ministerului Culturii şi Cultelor sau autorită�ilor adminisrra�iei publice locale achizi�ionarea de terenuri cu bunuri
de patrimoniu arheologic;
o) analizează contesta�iile din domeniul său de competen�ă;
p) propune avizarea programelor de pregătire a specialiştilor şi a planurilor de specializare în domeniul cercetării arheologice;
r) reprezintă România în cadrul organismelor interna�ionale de specialitate similare;
s) propune avizarea proiectelor cercetărilor arheologice efectuate de misiunile arheologice române pe teritoriul altor state, precum
şi protocoalele de colaborare cu parteneri străini privind cercetări arheologice din România;
ş) propune actualizarea Listei cuprinzând sirurile arheologice de interes prioritar;
t) îndeplineşte şi alte atribufii din domeniu, în condi�iile legii.
Art. 1 7. - ( 1 ) Repertoriul arheologic nafional este administrat de Ministerul Culturii şi Cultelor, potrivit regulamentului aprobat
prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
(2) Institutul de Memorie Culturală asigură administrarea bazelor de date privind inventarierea informatizată a patrimoniului
arheologic, prin Repertoriul arheologic national.
(3) Toate drepturile asupra datelor privind patrimoniul arheologic aparrin de drept Ministerului Culturii şi Cultelor, care
reglementează modul lor de utilizare.
(4) Repertoriul arheologic national cuprinde date şriinrifice, cartografice, topografice, imagini, planuri, precum şi orice alte
informarii privitoare la:
a) wnele cu potential arheologic cunoscut şi cercetat, zonele cu potential arheologic cunoscut şi necercerat, precum şi zonele al
căror potential arheologic devine cunoscut întâmplător sau ca urmare a cercetărilor arheologice preventive;
b) monumentele, ansamblurile şi sirurile istorice în care s-au efectuat sau sunt în curs de desfăşurare cercetări arheologice;
c) informarii ştiinfifice privind bunurile mobile descoperite în wnele sau la monumentele istorice prevăzute la !it. a) şi b);
d) siruri arheologice distruse sau dispăruce.
Art. 18. - Monumentele, ansamblurile şi sirurile arheologice clasate în Lista monumentelor istorice, în grupa A sau B, se înscriu
şi în Repertoriul arheologic national.
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CAPITOLUL IV
At&uţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul patrimoniului arheologic
Art. 19.
În vederea protejării patrimoniului arheologic şi a respectării prevederilor legale în acest domeniu autoritătile
administraţiei publice locale au următoarele atribuţii:
a) ccoperează cu organismele şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protejării patrimoniului arheologic pentru
punerea în aplicare şi respectarea măsurilor şi deciziilor acestora;
b) asigură protejarea patrimoniului arheologic rezultat ca urmare a cercetărilor arheologice sistematice sau preventive şi a
descoperirilor arheologice întâmplătoare, aflate în domeniul public ori privat al unităţilor administrativ-teritoriale respective, alocind
resurse fnanciare în acest scop;
c) pot colabora cu persoane fizice sau juridice de drept public ori privat pentru finantarea cercetării şi punerea în valoare a
descoperirilor arheologice;
d) finanţează cercetarea arheologică în vederea descărcării de sarcină arheologică a terenurilor pe care se efectuează lucrări publice
pentru care sunt ordonatori principali de credite, prevăzând distinct sumele necesare în acest scop, potrivit prevederilor prezentei
ordonanţe;
e) cuprind în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice
privind protejarea patrimoniului arheologic;
f) aprobă documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în conformitate cu avizele de specialitate ale Ministerului
Culturii şi Cultelor, şi elaborează sau modifică astfel de documentaţii în scopul stabilirii de măsuri de protejare a patrimoniului
arheolot�ic evidenţiat întâmplător ori ca urmare a cercetărilor arheologice preventive, potrivit legii;
g) eliberează autorizaţia de construire şi desfiinţare numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor,
pentru lucrări în zone cu patrimoniu arheologic cunoscut şi cercetat, descoperit întâmplător sau de interes arheologic prioritar;
h) colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, transmiţând acestora informaţii actualizate
cu privi re la cererile de autorizare de construire în wnele de patrimoniu arheologic reperat;
i) precizează în certificatul de urbanism regimul imobilelor aflate în zone cu patrimoniu arheologic reperat;
j) ia ll măsurile administrative corespunzătoare şi notifică proprietarilor şi titularilor de drepturi reale asupra imobilelor obligaţiile
ce le re" in pentru prevenirea degradării descoperirilor arheologice întâmplătoare.
Art. 20. În domeniul protejării patrimoniului arheologic aflat în teritoriul său administrativ de competenţă, primarul are
următoarele atribuţii specifice:
a) d ispune suspendarea autorizaţiei de construire şi oprirea oricăror lucrări de construire sau de desfiinţare de construcţii, în
situaţia descoperirii de vestigii arheologice ori de alte bunuri pentru care s-a declanşat procedura de clasare, anunţă în cel mai scurt
timp se !Viciul public deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor şi organizează paza descoperirilor arheologice întâmplătoare;
b) eliberează autorizaţia de construire sau de desfiinţare, numai pe baza şi în conformitate cu prevederile avizului Ministerului
Culturii şi Cultelor, pentru lucrările din zonele cu patrimoniu arheologic reperat, precum şi pentru lucrările din zonele cu patrimoniu
arheologic evidenţiat întâmplător;
c) asigură paza şi proteqia descoperirilor arheologice aflate în proprietate publică, apărute ca urmare a cercetărilor sistematice
sau pre-tentive, semnalând de urgenţă serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor orice nerespectare a legii.
-

-
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CAPITOLUL V
Zone de interes arheologic prioritar
An. 2 1 . - ( l ) Dezvolrarea durabilă a zonelor de interes arheologic prioritar este obiectiv de interes narional; protejarea şi punerea
în valoare a patrimoniului arheologic din aceste zone sunt, în conditiile legii, cauză de utilitare publică.
(2) Finanprea cercetării arheologice, a conservării, restaurării şi punerii în valoare a sirurilor din zonele de interes arheologic
prioritar se face de la bugetul de star prin bugetul alocat Ministerului Culturii şi Culrelor.
(3) Chelruielile necesare în vederea elaborării planurilor de management, a cercetărilor arheologice, conservării, restaurării şi
punerii în valoare a sirurilor din zonele de interes arheologic prioritar se por asigura, prin cofinanpre, în condi{iile legii, din bugetele
autorităţilor adminisrrariei publice locale pe al căror teritoriu se află aceste siruri.
Arr. 22. - ( l ) Autorirătile 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 localirărilor.
(2) Aurorirările prevăzute la alin. ( l ) au obligatia să prevadă în bugetele proprii fondurile necesare pentru:
a) elaborarea şi, după caz, modificarea documentatiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, în vederea protejării şi punerii în
valoare a patrimoniului arheologic;
b) elaborarea reglementărilor speciale de proreqie în zonă;
c) marcarea limitelor zonei de interes arheologic prioritar şi informarea publicului cu privire la regimul special de proreqie a zonei.
(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi pentru elaborarea documenta{iilor prevăzute la alin. (2) autorită{ile administraţiei
publice locale por beneficia de transferuri cu destinatie specială din bugetul de star, în conditiile legii, precum şi de cofinanţare de la
bugetul ministerelor implicare.
(4) Avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului pentru zonele de interes arheologic prioritar se face de către
Ministerul Culrurii şi Cultelor.
Arr. 23. - ( l ) Proprietarii şi titularii dreptului de administrare şi ai altor drepturi reale asupra imobilelor din sirurile arheologice
din zonele de interes arheologic prioritar au obligatia de a permite accesul personalului autorizar de Ministerul Culturii şi Cultelor
în vederea cercetării arheologice şi protejării patrimoniului arheologic şi de a asigura măsurile de proreqie şi pază a bunurilor de
patrimoniu arheologic, conform legii.
(2) Ca urmare a proreqiei speciale a sirurilor arheologice înscrise în Repertoriul arheologic narional, în condiţiile prevăzute la arr.
22, proprietarii sau arendaşii, persoane fizice ori juridice de drept privat, sunt îndreptătiţi la piara unor despăgubiri pentru veniturile
agricole nerealizare pe terenurile care fac obiectul săpărurilor arheologice pentru perioada în care se desf"aşoară acestea, în cuantumurile
şi în condiţiile stabilire prin metodologia aprobată prin hotărâre a Guvernului.
(3) Despăgubirea pentru venitul agricol nerealizar se plăteşte persoanei îndreptăţire de către finanprorul săpărurii arheologice, în
termen de 60 de zile de la dara începerii cercetării arheologice.
CAPITOLUL VI
lnfraqiuni şi conrravenţii
Arr. 24. - Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, materială, disciplinară,
contravenţională sau penală.
Arr. 2 5 . ( l ) Efectuarea oricăror lucrări care pot afecta siturile arheologice, în absenţa certificatului de descărcare de sarcină
arheologică, se consideră distrugere a monumentelor istorice şi se pedepseşte potrivit prevederilor legii penale.
-
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(2) Echipa de cercetători care îşi destaşoară activitatea într-o localitate are obligaţia de a salubriza locul în timpul şi la finalizarea
lucrării.
An. 2.6.
( 1 ) Accesul cu detectoare de metale şi utilizarea lor în wnele cu patrimoniu arheologic, rară autorizarea prealabilă
prevăzut:i la an. 5 alin. ( 1 3), constituie infraqiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani şi confiscarea detectoarelor.
(2) Tentativa se pedepseşte.
An. 2.7. - ( 1 ) Comercializarea detectoarelor de metale rară autorizaţia prevăzută la an. 5 alin. ( 1 0) constituie infraqiune şi se
pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani şi confiscarea detectoarelor.
(2) Tentativa se pedepseşte.
An. 2.8. - ( 1 ) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sanqionează după cum urmează:
a) desîaşurarea, rară autorizaţia emisă în condiţiile prezentei ordonanţe, de cercetări arheologice, precum şi a oricăror alte activităţi
care afectează integritatea sau pun în pericol conservarea patrimoniului arheologic, cu amendă de la 1 0.000 lei la 50.000 lei;
b) neanunţarea descoperirilor arheologice prevăzute la an. 4 alin. (2), de către titularul autorizaţiei de cercetare, cu amendă de la
2.500 lei la 1 0.000 lei;
c) n�anunţarea de către persoanele prevăzute la art. 4 alin. (4), în termenul stabilit de prezenta ordonanţă, a descoperirilor
arheolof;ice întâmplătoare, cu amendă de la 2.000 lei la 50.000 lei şi confiscarea bunurilor descoperite;
d) încălcarea prevederilor an. 7 lit. a) şi b), cu amendă de la 25.000 lei la 75 .000 lei;
e) n·�respectarea avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau emiterea autorizaţiei de construire în absenţa acestui aviz pentru
lucrările de construire sau de desfiinţare din wnele cu patrimoniu arheologic reperat, cu amendă de la 1 0.000 lei la 50.000 lei;
f) ndndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 1 3 lit. a) şi c), cu amendă de la 2.000 lei la 1 0.000 lei;
g) deţinerea de detectoare de metale, rară autorizaţia prevăzută la an. 5 alin. ( 1 0), cu amendă de la 25.000 lei la 75.000 lei şi
confiscarea detectoarelor;
h) deţinerea de detectoare de metale, rară avizul prevăzut la art. 5 alin. ( 1 2), cu amendă de la 25.000 lei la 75 .000 lei şi confiscarea
detectoarelor;
i) încălcarea prevederilor an. 9 alin. ( l ) şi ale an. 23 alin. ( 1 ) , cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei.
(2) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. ( l ) se actualizează prin hotărâre a Guvernului.
Art. 29. - ( l ) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac, după caz, de către:
a) specialiştii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor;
b) împuterniciţii Ministerului Culturii şi Cultelor;
c) inspectorii teritoriali ai Inspectoratului de Stat în Construcţii;
d) crganele de poliţie, care au şi obligaţia de a da curs oricăror solicitări în exercitarea atribuţiilor personalului prevăzut la !it. a)-c) .
(2) Contravenţiile prevăzute la art. 28 alin. ( l ) lit. a), b) şi i) se constată, iar sancţiunea se aplică de către specialiştii serviciilor
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, de către primar, respectiv de primarul general al municipiului Bucureşti,
sau de preşedintele consiliului judeţean, precum şi de către împuterniciţii acestora.
Art. 30. - Contravenţiilor prevăzute la art. 28 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/200 1 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 1 80/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu
excepţii prevederilor an. 28 şi 29.
Art. 3 1 . - ( l ) Desfiinţarea, distrugerea parţială sau degradarea sirurilor arheologice care sunt monumente istorice se sanqionează
conform legii penale.
(2) În cazul degradării acestora se aplică şi măsura corelativă a obligării raptuitorului la refacerea părţilor de construqie degradare,
pe baz::. avizului organismelor de specialitate prevăzute în prezenta ordonanţă.
-
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Art. 32. - Neanuntarea descoperirilor arheologice prilejuite de lucrările de construire ori de desfiintare constituie infraqiune şi se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 4.000 lei la 80.000 lei.
NOTA:
Reproducem mai jos prevederile act. Il şi I I I din Legea nr. 258/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonan{ei Guvernului nr. 43/2000 privind proreqia
patrimoniului arheologic şi declararea unor siruri arheologice ca zone de interes na{ional, care nu sunt incorporare în textul republicat al Ordonan{ei Guvernului nr.

43/2000:
"Act. II. - Pemru aplicarea principiului conservării integrare a patrimoniului arheologic şi pentru integrarea în politicile na{ionale şi locale de protejare a mediului,
Ministerul Culturii şi Cultelor elaborează, împreună cu Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în
termen de 90 de zile de Ia intrarea în vigoare a prezentei legi, Metodologia aprobării cercetărilor arheologice din zonele naturale protejate şi parcurile na{ionale şi
naturale, care se aprobă prin ordin comun al celor trei miniştri şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

Art. III. - Prima listă cuprinzând zonele de interes arheologic prioritar va fi elaborată în cel mult 6 luni de Ia data imrării în vigoare a prezentei legi."

*) Republicată în temeiul act. IV din Legea nr. 258/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonan{ei Guvernului

nr.

43/2000 privind protec{ia patrimoniului

arheologic şi declararea unor siruri arheologice ca zone de interes na{ional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 603 din 12 iulie 2006, dându-se
textelor o nouă numerotare.

Ordonan{a Guvernului nr. 43/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 378/200 1 , a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea

1, nr. 352 din 26 aprilie 2005.

ORDIN

nr. 2237 din 27 aprilie 2004
privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice

În temeiul prevederilor art. 1 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.742/2003 privind organizareaşi funcţionarea Ministerului
Culturii şiCultelor, cu modificărileşi completările ulterioare,şi ale art. 17 alin. (2) din Legea nr. 422/200 1 privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificărileşi completările ulterioare, ministrul culturiişi cultelor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Normele metodologice de semnalizare a monumentelor istorice, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2
Se instituie însemnul distinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric al unui bun imobil, în vederea protejării sale în
timp de pace sau de conflict armat, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Sigla monumentelor istorice este prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Se instituie însemnul distinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial, în vederea
protejării sale în timp de pace sau de conflict armat, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5
Modalitatea de inscriptionare a monumentelor istorice este prevăzută în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6
Direcţia monumente istoriceşi muzee, Direcţia patrimoniul public, investitii, servicii deconcentrate, administrativşi direqiile
judetene pentru cultură, culteşi patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
-****-
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ANEXA nr. l :

NORME METODOWGICE

din 27 aprilie 2004
de sf'mnalizare a monumentelor istorice
( 1 ) Marcarea monumentelor istorice
1 . Îr.semnul distinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric al unui bun imobil, în vederea protejării sale în timp de
pace sau de conflict armat, este inscrisul în limba română.şi în două limbi de circulatie internaţională al textului "monument istoric" ,
prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
2. Sigla monumentelor istorice este simbolul grafic aprobat de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, protejat în conditiile
Legii �r. 84/ 1 998 privind mărciIeşi indicatiile geografice,şi prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
3. lnsemnul distinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial, în vederea protejării
sale în timp de pace sau de conflict armat, este simbolul grafic aprobat de Convenţia Internaţională UNESCO în anul 1978, protejat
conform legislaţiei internaţionaleşi asociat cu inscrisul în limba română.şi în două limbi de circulatie internatională, prevăzut în anexa
nr. 4 la ordin.
(2) lnscriptionarea monumentelor istorice
4. lnscriptionarea monumentelor istorice va cuprinde succint principalele date din evolupa monumentului istoric, conform
anexei n r. 5 la ordin.
5. lnscripţionarea monumentelor istorice având la bază texte avizare de organisme sau instituţiiştiinţifice de specialitate se avizează
de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, prin comisiile regionale ale monumentelor istorice în a căror rază teritorială se află
monumentele istorice respective.
(3) Amplasareşi executie
6. Însemnele distinctive, siglaşi inscriptionarea se asociază independent sau pe acelaşi suport ori panou de marcare a monumentului
istoric, după caz, conform exemplelor din anexele nr. 6, 7şi 8 la ordin.
7. În cazul monumentelor istorice situate în localităţile rurale sau urbane, marcarea se realizează la loc vizibil, lângă numerele
poştale, pe suporturi modulare în funcţie de propoqiile numerelor poştale.
8. Î 1 cazul monumentelor istorice situate în localităti sau în extravilan, în funcţie de amplasament, de existenţa unei incinte
ori a unei suprafeţe de teren aferente, de contextul urbanistic sau de amplasarea într-un peisaj natural, inscripţionareaşi marcarea
monurr.entelor istorice se pot face pe împrejmuire, la limita proprietăţii, în incintă sau în zona de protecţie, în zona căii de acces spre
monumentul istoric, urmărindu-se realizarea marcaj ului la o scară favorabilă.şi amplasarea sa într-o zonă care să nu obtureze culoarul
de percepere a construcţiilor-monument istoric.
9. Însemnele distinctive, sigleleşi inscripţionarea se execută din tablă emailată în culori alb 1 00%şi maron pantone 49 1 C 1 00%
sau, după caz, din alte materiale durabile, rezistente la intemperii: piatră, marmură, metal, prelucrat, plexiglas şi altele asemenea.
1 O. Însemnele distinctive, sigleleşi inscripţionarea se amplasează cu avizulşi cu asistenţa de specialitate a Serviciului de monumente
istorice din cadrul direcţiei judeţene pentru cultură, culteşi patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei
rază ter torială se află monumentele istorice respective.
(4) Atribuţii şi control
1 1 . Primarii asigură prin aparatul propriu de specialitateşi în colaborare cu direcţia pentru cultură, culteşi patrimoniul cultural
national judeteană, respectiv a municipiului Bucureşti, aplicarea însemnelor distinctiveşi a siglelor de monumente istoriceşi
contro(,�ază intretinerea lor de către proprietar.
1 2. Serviciul de monumente istorice din cadrul direcţiei judeţene pentru cultură, culteşi patrimoniul cultural naţional, respectiv
a municipiului Bucureşti, colaborează cu autoritătile administraţiei publice localeşi asigură asistenţa de specialitate pentru marcarea şi
inscrip1ionarea monumentelor istorice.
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1 3. Ministerul Culturiişi Cultelor controlează amplasarea însemnului distinctiv care atestă regimul de monument istoric, în
vederea protejării sale în timp de pace sau de conflict armat.
1 4. Proprietarii monumentelor istorice au obligaria să permită montareaşi să întrerină însemnulşi sigla de monument istoric.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 220 din data de 1 6 martie
2005
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 220 din data de 16 manie 2005

Anexa nr. 6
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Monument histonquc
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8

ACTE NORMATIVE CONEXE
PRMND DOCUMENTAŢIA PENTRU
RESTAURARE MONUMENTE ISTORICE
ŞI DESCĂRCĂRI ARHEOLOGICE
CONTINUT CADRU

al doc�mentatiilor de restaurare a monumentelor istorice

În afara prevederilor Ordinului comun al Ministerului Finantelor Publice şi al Ministerului Transporturilor, Construqiilorşi
Turismului nr. 1 0 1 3/200 1 , publicat în Monitorul Oficial al României nr. 340/2001 privind aprobarea structurii, conţinutuluişi
modului de utilizare a documentatiei standard pentru elaborareaşi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii, sau a
altor reglementări legale în vigoare, continutul cadrul al documentaţiilor privind restaurarea monumentelor istorice, indiferent de
grupa de clasare în Lista Monumentelor Istorice, este, după cum urmează:

Cap. 1. FAZELE DE PROIECTARE
-

1 . - Fazele de proiectare ale documentaţiilor de restaurare a monumentelor istorice, reparaţii capitale/consolidare, după caz,
sunt cele prevăzute în Seqiunea III, din Ordinul Comun al Ministerului Finanţelor Publiceşi al Ministerului Transporturilor,
Constr.Jqiilor şi Turismului nr. 1 0 1 3/06.06.2004, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 340/200 1 .
Acestea sunt după cum urmează :
a) - Studiul de Prefezabilitate care cuprindeşi Tema de proiectare, cu sau fără raport/expertiză tehnică preliminară;
b) - Studiul de Fezabilitate care curpindeşi Tema de proiectare, cu sau fără Expertiza Tehnică;
c) - Proiectul Tehnicşi Caietele de Sarcini pentru execuţia lucrărilor;
d) - Detaliile de Execuţie.
2.- Raportul/Expertiza Tehnică Preliminară, sau expertiza tehnică, pot fi părţi componente ale Studiului de Prefezabilitate sau
ale Studiului de Fezabilitate, sau pot fi constituire în faze de elaborare distincte, după caz.

Cap. II - CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI

3. - Scrisoarea/adresa de înaintare:
Scrisoarea/adresa de înaintare a documentaţiei, semnată de proprietarul/deţinătorul, cu orice titlu al imobilului monument
istoric, sau de elaboratorul acesteia, în condiţiile în care acesta este delegat de proprietarulldetinătorul monumentului istoricşi
poate f:tce dovada delegării.
4.

-

Foaia de capăt:

a) - denumirea obiectivuluişi codul, conform Listei Monumentelor Istorice actualizatăşi adresa;
b) - numele proprietarului/beneficiarului/deţinătorului imobilului, cu orice titlu, indiferent de regimul j uridic al acestuia;
c) - denumirea proiectului;
d) - numărul proiectului/contractului/anul;
e) - faza de proiectare.
5. - Colectivul de elaborare:
a) - numele şi coordonatele, proiectantului general, al şefului de proiect complex, al proiectanţilor de specialitate, cu precizarea
numelLi, profesiei calităţii/responsabilităţii pe care au avut-o la elaborarea documentaţiei;
b) - nominalizarea specialiştilor/experţilor arestaţi de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, elaboratori, consultanţi
sau verificatori ai documentaţiei, cu semnătura şi ştampila în original.
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6.

-

Documente incluse în documentaţii:

a) - certificatul de urbanism;
b) - copie după documente care atestă dreptul de proprietate, după caz;
c) - cadastrul, după caz;
d) - copii după avize ale Ministerului Culturiişi Cultelor sau ale serviciilor deconcentrate ale acestuia, acordate anterior pentru
acelaşi monument istoric, la alte faze de proiectare, având ca obiect acelaşi domeniu de elaborare ca cel prezentat pentru avizare,
sau pentru domenii conexe;
e) - alte documente necesare, după caz.
7. -

Conţinutul cadru pe faze de proiectare:

a) - Conrinutul cadru general al documenta{iilor pe faze de proiectare este cel prevăzut în seqiunea III, din Ordinul comun
al Ministerului Finanrelor Publiceşi al Ministerului Transporturilor, Consrruqiilorşi Turismului, nr. 1 O 1 3/200 1 , publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 340/200 1 .
8.

Conţinutul cadru al expertizelor tehnice:

a) - Conrinutul cadru al expertizelor tehnice este cel prevăzut în Horărârea Guvernului nr. 1 364/27. 1 2.200 1 , publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 1 00/05.02.2002, pentru aprobarea "Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr.20/ 1 994, privind reducerea riscului seismic al consrruqiilor existente" ;
b) - Experrizele Tehnice, pentru imobilele monumente istorice, după caz, în funqie de complexitatea gradului de avariere,
vor fi precedate de srudiişi/sau cercetări de specialitate efectuate pe baza unor "documentaţii tehnice pentru lucrări de cercetare
preliminară pentru elaborarea expertizelor tehnice" avizare anterior.
c) - În domeniul consolidării monumentelor istorice, colectivul de elaborare al Expertizelor Tehnice, este format din:
- expert tehnic în domeniul ingineriei, arestat de Ministerul Transporturilor Consrruqiilor şi Turismului şi de Ministerul
Culturii şi Patrimoniului Narional;
- expert în domeniul restaurării de arhitectură pentru monumente clasate în grupa "A" sau expert/specialist pentru monumente
clasate în grupa "B", aresrari de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Narional;
- expert îndomeniul restaurării componentelor artistice, pentru monumente clasate în grupa "A"şi/sau expert/specialist pentru
monumente clasate în grupa "B " , arestari de Ministerul Culturii si Patrimoniului National;
d) - Concluziile Expertizelor Tehnice el�borare, vor dezvolta un �oncepr unitar de i �rerventie asupra monumentului istoric,
vor cuprinde variante maximaleşi minimale de interventieşi vor srabilii priorirătile lucrărilor.

Cap. III. PRECIZĂRI LA CONŢINUTUL CADRU
În afara conţinutului cadru general specificat la punctele 7şi 8 în cadrul proiectelor de restaurare a monumentelor istorice,
anumite componente vor cuprinde deralieri specifice după cum urmează:
9. -

Piese scrise:

a) - Tema de proiectare, aprobată de beneficiarul de folosintă, care va cuprinde dare generale privind monumentul istoric, starea
rehnicăşi de conservare a acestuia, pentru componentele: arheologie, arhitectură, structură, componente artistice, caracteristici ale
terenului precum şi propuneri privind studiile, cercetările, investiga{iileşi fazele de proiectare necesare;
b) - Memoriul jusrificariv/general: va cuprinde referiri la tema de proiectare, deraliind pluridisciplinar, roate aspectele istorice,
artistice, arhitecturale, inginereşri,şriinţificeşi tehnice ale monumentului istoric; interventii anterioare conform cercetărilor
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documentaresi de arhivă sau a cărrii monumentului istoric/cărrii constructiei, starea de conservare actuală, conceptul unitarşi
propunerile de intervenţie, în varia� te maximale şi minimale, pr�cum şi stabilirea priorităţilor de execuţie, după caz, în funqie de
faza proiectului;
c) - Memoriile tehnice de specialitate;
d) - Având în vedere faptul că în domeniul protejării monumentelor istorice documentaţiile se elaborează de colective
pluridisciplinare, proiectele/documentaţiile vor cuprinde:
-R<:feratele de specialitate cu semnăturaşiştampilele experţilor/experţilor tehnici arestaţi de Ministerul Culturiişi Cultelor şi/
sau de Ministerul Transporurilor, Construqiilorşi Turismului, după caz, în funcţie de domeniul proiectelor sau al studiilorşi
cercetărilor;
-Rc:feratele de specialitate, semnătura şi ştampila verificatorilor /verificatorilor de proiecte, arestaţi de Ministerul Culturii şi
Cultelor şi/sau de Ministerul Transporrurilor, Construcţiilor şi Turismului, după caz, în funcţie de domeniul proiectului şi faza
de elaborare;
-R·:feratele de specialitate ale unor specialişti sau experţi arestaţi de Ministerul Culturiişi Cultelor, în domenii conexe domeniului
ce face obiectul proiectului, cum ar fi:domeniul arheologiei, arhitecturii, ingineriei sau al componentelor artistice, după caz.
10.-

Piese desenate:

a) - plan de încadrare în zonă la scara 1 :25 .000 sau 1 : 5000, după caz;
b) - plan de situaţie la scara 1 :200, 1 : 500 sau 1 : 1 .000, după caz;
c) - relevee specifice domeniului care face obiectul proiectului, cu marcarea diferenţiată a tuturor tipurilor de degradări sau
avarii, după caz;
d)·· planuri, secţiuni, faţade/planşe, la o scară convenabilă, specifică domeniului/fazei de elaborare a proiectului, cu marcarea
propunerilor, de intervenţie în conformitate cu conceptul unitar de restaurare propus.
1 1 .- Alte piese,

în funcţie de domeniul proiectului:

a) - studii istorice, de arhitectură/arhitectură comparată/iconografice/ arheologice, urbansim istoricşi/sau altele, după caz;
b) - documentar fotografic, explicativ/comentat;
c) - studii de teren:ropografice, geotehniceşi/sau altele, după caz;
d) - investigaţii fizico-chimice, biologice, petrografice sau altele, după caz.
NOTA :
Rii mâne la aprecierea 1efolui de proiect ji a specialistului serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii ji Cultelor sau din minister, verificator al conţinutului
docume'ltaţiei, sau al pre1edintelui de 1edinţă, pe proprie răspundere, după caz, ca în foncţie de amploarea intervenţiilor asupra monumentului istoric, de necesitatea
intervenţiei imediate sau de urgenţă, asupra monumentului, să decidă, justificat, asupra diminuării sau completării pieselor necesare prevăzute în prezentul conţinut cadru.

Ar exa 1 la D 1 S P O Z 1 Ţ 1 A N r. 4300/VN/03. 1 1 .2005 privind unele măsuri penuu îmbunără1irea acrivirăpi în domeniul avizării
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CONTINUT CADRU
al doc�entafiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, conform reglementărilor Ministerului Transporturilor,
Construcfiilor şi Turismului, completate cu prevederile art. 35 alin. (1) lit. g) din Legea 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice.
REGLEMENTĂRI M.T.C.T.
Ordinul nr. 562/2003:

Pentru aprobarea reglementării tehnice "Merodologie de elaborare şi conţin urui cadru al documentaţiilor de urbanism pentru
zone construite protejate (P.U.Z - Z.P);

Ordinul nr. 176/N/16. 08. 2000:

Pentru aprobarea reglementării tehnice " Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic
zonal" (P.U.Z.) Indicativ GM 0 1 0 2000;

Ordinul nr.37/N/08.06.2000:

Pentru aprobarea reglementării tehnice .. Ghid privind Merodologia de elaborare şi conţinurul - cadru al planului urbanistic
de detaliu" (P.U.D.) - Indicativ GH 009 2000;

Ordinul nr.21/N/10.04.2000:

Pentru aprobarea reglementării tehnice " Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism" indicativ:
G.M. 007 2000;

Ordinul nr.13/N/10.03. 1999:

Pentru aprobarea reglementării tehnice .. Ghid privind merodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic
General " , (P.U.G.)indicativ GP038/99;

Ordinul nr.91125.10.1991:

Pentru aprobarea formularelor, a procedurii d e aurorizare ş i a conţinutului documentaţiilor prevăzute d e Legea nr.501 1 99 1 cu
modificărileşi completările ulterioare publicat la " Monirorul Oficial " nr.228 din 14 noiembrie 1 99 1 ;

PREVEDERI ALE LEGII 422/2001
Legea 422/2001, art.35, alin. (1) lit.g)
"Studiile de fundamentare istorico-ştiinpfică pentru instJ.twrea şi delimitarea zonelor protejate de patrimoniu
construitşi a siturilor arheologice protejate prin lege, precumşi reglementările generale de amenajare a teritoriului acestora,
conform normelor legale în vigoare"
PREVEDERI SPECIALE
Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru carese solicita avizul Ministerului Culturii si Cultelor sau al
serviciilor publice deconcentrate, se prezinta redactate pe hârtie si doua exemplare redactate pe suport electronic.
În documentatie vor fi marcate monumentele si perimetrele sirurilor arheologice clasate în Lista Monumentelor lsrorice
actualizata si sirurile arheologice reperate, cu marcarea localizarii pe repere urbanistice sau geografice, dupa caz, precum si în
coordonate geografice în proiectie ST. 70. Documentatia în format digital va fi realizata în fisiere ".dwg" sau ".shp" .
În functie de competenta de avizare a documentatiei, aceasta se arhiveaza în original la serviciile publice deconcentrate sau la
Directia Generala Patrimoniu Cultural National Directia Monumente lsrorice si Arheologie din Ministerul Culturii si Cultelor,
însorita de un exemplar redactat în sistem electronic si de avizul eliberat. Al doilea exemplar al documentatiei, redactate pe suport
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electronic, insotita de avizul eliberat, se transmite spre stiinta si arhivare serviciului deconcentrat al Ministerului Culturii si
Culte or sau Directiei Generale Patrimoniu Culrural National, respectiv, Directiei Monumente Istorice si Arheologie din minister.
L. eliberarea avizelor ulterioare privind imerventiile în teritoriul unitatii administrative sau în zonele construit protejate si
în cam! actualizarii planurilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism, institutiile avizatoare vor consulta documentatiile
redactate pe suport electronic si avizele eliberate anterior, aflate în arhiva institutiei " .
Arexa 1 la O 1 S P O Z 1 Ţ 1 A Nr. 4300/VN/03. 1 1 .2005 privind unele măsuri pentru îmbunătă!irea activită!ii în domeniul avizării, completata de O 1 S P

O Z 1 "' 1 E Nr. 5596 " YN 1 0 1 .08.2007

OMCC 251 8/04.09.2007 - Metodologia de aplicare a descărcării de sarcină arheologică:
Având în vedere Decretul Presedintelui României nr. 854/2005 pentru numirea unui membru al Guvernului, în conformitate
cu pn:vederile art. 5, alin (2) , (3) si (5), si ale art. 6, alin (5) si (6) din OG 432/2000 privind proteqia patrimoniului arheologic
si declararea unor siruri arheologice ca zone de interes national, republicată, în baza OM CC nr. 2483 bis/ 1 2. 1 2.2006 privind
instituirea modelelor stampilelor, ale autorizatiilor, certificatelor, avizelor si fiselor tehnice necesare cercetării arheologice, în
temei Ltl prevederilor art. 13 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si funqionarea Ministerului
Culrurii si Cultelor, cu modificările si completările ulrerioare Ministrul Culturii si Culrelor emite prezentul

ORDIN

Art. 1 . Se aprobă Metodologia de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică, cuprinsă în anexa, parte integrantă
a prezentului ordin.
Art. 2. Direqiile pentru Culrură, Culre si Patrimoniu Culrural National judetene si a Municipiului Bucuresti, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Adrian IORGULESCU
MINISTRUL CULTURII SI CULTELOR

Anexa
Metodologia de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică
1.

De6nifii

Art. 1 . Descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost evidentiat patrimoniul
arheologic poate fi redat activitătilor umane curente.
Art. 2. Certificatul de descărcare de sarcină arheologică reprezintă actul administrativ prin care se anulează regimul de proteqie
instituit anterior asupra terenului în care a fost evidentiat patrimoniul arheologic.

II. Proceduri

Art. 3. Pentru zonele cu patrimoniu arheologic din Lista Monumentelor Istorice sau Repertoriul Arheologic National, cuprinse
sau nu în documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, autorităţile publice locale emit Certificatul de urbanism,
cu specificarea necesităţii obţinerii avizului din partea Ministerului Culrurii si Culrelor, înainte de eliberarea autorizatiei de
construire.
Art. 4. În cazul descoperirii de vestigii arheologice întâmplătoare în timpul lucrărilor de construire din afara zonelor protejate
de lege, primarul localitătii dispune: suspendarea autorizatiei de construire si oprirea oricăror lucrări de construire sau de desfiinpre
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de construqii, anunţarea, în 72 de ore, a serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii şi Patrimoniul Cultural National
5. Documentatiile depuse de investitor la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, în vederea
obtinerii avizului sau, după caz, a Certificatului de descărcare arheologică, cuprind obligatoriu proiectul tehnic al investitiei si
delimitarea acestuia în planul de amplasament, realizat în coordonate Stereo 70.
Art. 6. În vederea eliberării avizului favorabil pentru faza de executie sau, după caz, a Certificatului de descărcare de sarcină
arheologică, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor solicită investitorului completarea documentatiei
cu Raportul de cercetare arheologică preventivă.
Art. 7. Raportul de cercetare arheologică preventivă este analizat, in această fază, de către Comisiile Zonale ale Monumentelor
Istorice sau� după caz, de către Comisia Narională de Arheologie, conform competentelor prevăzute de lege.
Art. 8. In vederea realizării de cercetări arheologice preventive sau de supravegheri arheologice, după caz, serviciile publice
deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor vor comunica beneficiarului lista completă a instituţiilor de specialitate abilitate
de a realiza aceste activităfi, precum si codul juridic al cercetării arheologice.

Art.

III. Supravegherea arheologică

Art. 9. Supravegherea arheologică se desfasoară acolo unde există posibilitatea ca lucrările aflate în desfasurare să afecteze sau
să distrugă patrimoniul arheologic mobil sau structuri constructive arheologice, astfel:
a) în zone în care este susceptibilă prezenp vestigiilor arheologice desi nu este documentată (văile râurilor, platouri natural
fortificate, etc.);
b) în zonele de proteqie ale obiectivelor din lista monumentelor istorice, atunci când nu sunt mentionare siruri arheologice,
ci doar monumente de arhitectură;
c) situatii exceptionale, când proiectul tehnic al investi fiei nu permite realizarea de cercetări arheologice preventive si nu poate
fi modificat din motive obiective.
Art. 1 0. În cazurile în care se impune efectuarea supravegherii arheologice, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului
Culturii si Cultelor eliberează Avizul favorabil, cu următoarele conditii obligatorii:
a) supravegherea arheologică să fie efectuată de o institutie de specialitate, prin arheologii inscrisi in Registrul Arheologilor;
b) beneficiarul să anunre serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii ;i Patrimoniului Cultural Naţional data
deschiderii santierului si recepţia lucrărilor si să asigure condiţii specialistilor acesteia pentru exercitarea atribuţiilor de control si
inspeqie;
c) raportul de supraveghere arheologică să fie depus ulterior la serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor;
d) în cazul descoperirii de vestigii arheologice în timpul lucrărilor, beneficiarul să sisteze lucrările de construcţie, în vederea
solicitării autorizaţiei si executării cercetărilor arheologice preventive;
e) alte condiţii specifice.
IY.

Cercetarea arheologică preventivă

Art. 1 1 . Cercetarea arheologică preventivă este priori rară în cazul intervenţiilor în subsol, în zone cu patrimoniu arheologic.
Art. 1 2. Cercetare arheologică preventivă se realizează in cazul următoarelor intervenţii 1 lucrări:
a) construire, modificare, extindere sau reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare, inclusiv subterane si
subacvatice, excavări, exploatări de cariere, construcţia de reţele magistrale, amenajări pentru îmbunătăţiri funciare, reţele de
telecomunicaţii, amplasarea de relee si antene de telecomunicaţii, lucrări de cercetare si de prospectare a terenurilor - foraje si
excavări - necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, amplasarea balastierelor si a sondelor degaze si petrol, precum si orice
alte lucrări care afectează suprafap solului si subsolul;
b) în zonele cu patrimoniu arheologic reperat;
c) indiferent dacă se execută în intravilanul sau extravilanul localităţilor;
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d) indiferent de forma de proprietate a terenului;
e) l ntreprinse în zonele cu patrimoniu arheologic cunoscut si cercetat;
f) determinare de lucrările de restaurare par�ială sau totală a monumentelor istorice.
An. 13. Cercetarea arheologică preventivă se realizează de către insriru�iile publice de specialitate si se efectuează numai pe baza
aUi oriza�iei emise de Ministerul Culturii si Cultelor si în conformitate cu aceasta.
An. 14. Cercetările arheologice preventive sau supravegherile arheologice se realizează în baza încheierii unui contract tip între
beneficiar si executant, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor.
An. 1 5. Toate etapele cercetării arheologice, constând în inventariere, diagnostic, săpătură, supraveghere si interventii asupra
materi1lului arheologic, vor fi întreprinse folosindu-se roate acele metode, tehnici si practici specifice considerate necesare pentru
a obtine maximum de informatii referitoare la patrimoniul arheologic din zona cercetată si se realizează numai pe baza unei
aurorb:atii.
An. i 6. Executantul cercetării arheologice redactează Raportul de cercetare arheologică preventivă, realizat conform Standardelor
si Procedurilor arheologice, aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor; rapoartele neconforme cu Standardele si
Proced urilor arheologice nu vor fi acceptate de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor.
An. 1 7. Până la descărcarea de sarcină arheologică terenul care face obiectul cercetării este protejat ca sit arheologic, conform
legii. V Emiterea Certificatului de descărcare de sarcină arheologică
An. 19. Certificatul de descărcare de sarcină arheologică este emis de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii
si Cultelor, cu obliga�ia acestora de înstiinpre a direqiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor în termen de
10 zile.
An. 20. Certificatul tip de descărcare de sarcină arheologică, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor, este emis
doar în urma consultării unei comisii de specialitate.
An. 2 1 . Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor iau act de soluţiile propuse de comisiile
consultative de specialitate, consemnate în procesul verbal.
An. 22. În vederea emiterii Certificatului de descărcare de sarcină arheologică pentru sirurile aflate în zone de interes arheologic
priorinr, sirurile clasate în grupa A din Lista monumentelor istorice si pentru toate investitiile, cu excep�ia locuin�elor particulare
aflate în alte zone, rapoartele de cercetare se trimit de către Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor,
spre aprobare, Comisiei Naţionale de Arheologie.
An. 23. În cazul obiectivelor aflate în zonele de proteqie ale monumentelor istorice, documentaţiile complete pot fi analizate
de căne Comisiile Zonale ale Monumentelor Istorice.
An. 24. Comisiile Zonale ale Monumentelor Istorice sau, după caz, Comisia Natională de Arheologie propun, în conformitate
cu propunerile formulate în raport de responsabilul cercetării arheologice, acordarea următoarelor acte administrative:
- Certificatul de descărcare de sarcină arheologică;
- a?izul favorabil pentru faza de proiect tehnic, cu specificarea modificării proiectului tehnic al investiţiei în scopul protejării
vestigi.lor arheologice descoperite;
- a·riz negativ, pentru interzicerea oricăror activităţi de construqie si propunerea de clasare a sirului arheologic, după caz;
- solicitarea pentru completarea documentaţiei, în cazul în care acest lucru este considerat necesar.
Arr. 25. În cazul investitiilor declarate de interes national, procedura de descărcare de sarcină arheologică va fi stabilită printr-o
normă specială.
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Dicţionar
ansamblu grup coerent din puncr de vedere cultural, istoric, arhirecrural, urbanisric ori muzeisric de consrruqii urbane sau rurale care
împreună cu terenul aferent formează o unirare delimitată ropografic ce constituie o mărrurie cultural-isrorică semnificativă din punct de vedere
arhitectural, urbanisric, arheologic, istoric, arrisric, etnografic, religios, social,şriinţific sau tehnic.
drept de preempune - dreptul de care se bucură cineva prin lege de a fipreferar in calirare de cumpărăror al unui bun. Monumentele istorice
aflare in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drepr privat pot fi vândute numai in condiţiile exercitării dreptului de preemţiune ale
statului român, prin Ministerul Culturiişi Cultelor, pentru monumentele istorice clasate in grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate
ale Ministerului Culturiişi Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa B, ori al unităţilor adrninisrrativreritoriale, după caz, potrivit
prezentei legi, sub sanqiunea nulităţii absolute a vânzării
cercetare arheologică - ansamblul de măsuri cu caracterştiinţificşi tehnic menite să asigure prospectarea, identificarea, decopenarea prin
săpături arheologice, investigarea, recoltarea, inregistrarea şi valorificareaştiinţifică, a patrimoniului arheologic. Cercetările arheologice se
efectuează numai pe baza autorizaţiei emise de Ministerul Culruriişi Cultelor şi in conformitate cu aceasta. Cercetarea arheologică se realizează
numai de către personalul de specialitare aresrar şi inscris in Registrul arheologilor
cercetări arheologice sistematice - cercetările de întindere şi du rară executare conform unui proiect de cercetare multianual
cercetări arheologice de salvare - cercetările arheologice întreprinse în zonele cu patrimoniu arheologic cunoscut şi cercerar, precum şi cele
care sunt determinare de lucrările de restaurare parţială sau totală a monumentelor istorice, desf'aşurare porrivir legislaţiei in vigoare privitoare la
protejarea monumentelor istorice.
cercetări arheologice preventive - cercetările arheologice care sunt determinare de lucrările de construire, modificare, extindere sau
reparare privind căi de comunicaţie, dotări rehnico-edilirare, inclusiv subreraneşi subacvarice, excavări, exploarări de cariere, construcţia de
reţele magistrale, amenajări pentru îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii, amplasarea de relee şi antene de telecomunicaţii, lucrări de
cercerareşi de prospectare a terenurilor foraje şi excavări , necesare in vederea efectuării studiilor geotehnice, amplasarea balasrierelor şi a sondelor
de gaze şi petrol, precum şi alre lucrări care afectează suprafaţa solului în zonele cu patrimoniu arheologic reperat, indiferent dacă se execută in
intravilanul sau exrravilanul localităţilor şi indiferent de forma de proprietate a terenului.
certificatul de descărcare de sarcină arheologică - aerul administrativ, emis in condiţiile prezentei legi, prin care se anulează regimul de
protecţie instituit anterior asupra terenului in care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic.
descărcarea de sarcină arheologică - este procedura prin care se confirmă că un teren in care a fost evidenţiat patrimoniu arheologic poate
fi redat acrivirărilor umane curente.
descoperir� arheologică - evidenţierea, prin intermediul săpăturilor arheologice, a vestigiilor, obiectelor şi urmelor manifestărilor umane,
care constituie mărrurii ale epocilorşi civilizaţiilor dispărute
descoperire arheologică întâmplătoare - evidenţierea de bunuri de patrimoniu arheologic ca urmare a aqiunii factorilor naturali sau a
aqiunilor umane, altele decâr cercetarea arheologică arestată. Bunurile mobile rezultate in urma descoperirilor arheologice întâmplăroare vor fi
predare de către descoperitor, in termen de maximum 72 de ore, serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor
monument construcţie sau parre de construqie, împreună cu instalaţiile, componentele arristice, elementele de mobilare interioară
sau exterioară care fac parre integrantă din acestea, precum şi lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul
aferent delimitat topografic, care constituie mărrurii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, arrisric,
etnografic, religios, social,ştiinţific sau erhnic
patrimoniul arheologic - ansamblul bunurilor arheologice care este format din: siturile arheologice clasate în Lista cuprinzând monumentele
istorice situate suprareran, subteran sau subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice: structuri, construqii, grupuri de clădiri, precumşi terenurile
cu potenţial arheologic reperat, definite conform legii;
bunurile mobile, obiectele sau urmele manifestărilor umane, împreună cu rerenul în care acestea au fosr descoperire.
-

-

protejarea bunurilor şi terenurilor de patrimoniu arheologic din zonele definite ca zonă cu patrimoniu arheologic reperat şi zonă
cu potenpal arheologic evidenţiat întâmplător - adoptarea măsurilorştiinţifice, administrativeşi tehnice care urmăresc păstrarea vesrigiilor

descoperire întâmplător sau ca urmare a cercetări i arheologice până la clasarea bunurilor respective sau până la finalizarea cercetării arheologice,
prin instituirea de obligaţii în sarcina proprietarilor, administratorilor sau ritularilor de alte drepturi reale asupra terenurilor care conţin sau au
conţinut bunurile de patrimoniu arheologic respective, precum şi prin reglementarea sau interzicerea oricăror activităţi umane, inclusiv a celor
autorizate anterior.
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regimul juridic general al descoperirilor şi al cercetării arheologice - cuprinde ansamblul de măsurişriintifice, juridice, adminisrrarive,
financiar fiscale şi tehnice menire să asigure prospecrarea, idenrificarea, decoperrarea, invenrarierea, conservareaşi restaurarea, asigurarea pazei,
înrretinerea şi punerea în valoare a bunurilor arheologice, precumşi a terenurilor în care se găsesc acestea, în vederea cercetării sau, după caz,
clasării acesrora ca bunuri culturale mobile sau ca monumenre istorice;
sit teren delimitat ropografic cuprinzând acele creatii umane în cadru narural care sunt mărturii cultural-istorice semnificative din punct de
vedere arhitectural, urbanisric, arheologic, isroric, artistic, etnografic, religios, social, şriinrific, tehnic sau al peisajului cultural.
sit ;Lrheologic declarat zonă de interes naţional - zona de inreres arheologic prioritar care se insriruie asupra teriroriului ce cuprinde sirurile
arheoh;ice a căror cercetare şriintifică, protejare şi punere în valoare este de imporranţă excepţională penrru istoria şi cultura naţională prin
mărruriile materiale, bunurile mobile sau imobile, care fac parre sau sunr propuse să facă parte, din categoria "Tezaur al patrimoniului culrural
narional mobil" sau după caz în categoria monumentelor istorice aflate în Lista patrimoniului mondial .
supraveghere arheologică - operariune planificată, limitată în timp, nedistructivă şi/sau inrruzivă ce are drept scop observarea, înregistrarea
datelor şi cercetare ce se desfaşoară în acelaşi timp cu alte lucrăride teren ce nu au caracter arheologic. Supravegherea arheologică se desfăşoară
pe o arie limitată acolo unde există posibilitatea ca lucrările aflate în desfăşurare să afecteze sau să disrrugă patrimoniul arheologic mobil sau
structuri constructive arheologice
..

Structura codului din Lista Monumentelor Istorice 2004
AA· B-c-0-eeeee.lf
AA - indicativ judeţ (ex - Călăraşi - CL, lalomip - IL, etc.)
8 categoria din care face parte monumenrul
1 - Arheologie,

II - Arhitectură,
III Monumente de for public,
IV - Monumente memoriale/funerare.
c tipul monumenrului:
m - monument
a - ansamblu
s - s:t
D - grupa valorică în care a fost încadrat:
A monumenrele istorice de valoare naţionalăşi universala
B - monumentele istorice reprezentative penrru patrimoniul cultural
local
eeeee.ff- numărul unic de idenrirate al monumentului, ansamblului sau sirului în LMI 2004, unde 1f reprezinră un monumenr componenr
1 unui sit sau ansamblu
zonii de patrimoniu arheologic cunoscut şi cercetat - terenul în care, ca urmare a cercetării arheologice, au fost descoperire bunuri din
tegori• celor prevăzute la definiţia Patrimoniului arheologic
zon�' cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător - se înţelege terenul, în care existenţa bunurilor de patrimoniu arheologic s-a evidenţiat
n mod neprevăzut, ca urmare a: acţiunilor umane, altele decât cercetarea arheologică arestată, cum ar fi:
lucdri de consrruqii, lucrări de prospeqiuni geologice, inclusiv reledetecţie, lucrări agricole, precumşi alte tipuri de lucrărişi cercetări
fectuate subteran sau subacvatic;
acţiunilor factorilor narurali, cum ar fi: seism, alunecări de teren, inundaţii, eroziunea soluluişi altele.
zonă cu patrimoniu arheologic reperat - terenul delimitat conform legii, în care urmează să se efectueze cercetări arheologice pe baza
formaţiilor sau a srudiilor ştiinţifice care arestă existenţa subterană sau subacvarică de bunuri de patrimoniu arheologic, susceptibile să facă
arre din patrimoniul cultural national.
Până la finalizarea cercetării arheologiceşi luarea măsurilor corespunzătoare de protecţieşi punere în valoare a descoperirilor arheologice,
nele de protecţie a sirurilor arheologice sau isrorice instituite conform legii, sunt torodată şi zone cu potenţial arheologic reperat;
·

-
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