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ROMÂNIA 
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 

 
ORDIN 

 
Nr. 2183 din 02.04.2007 

 
Privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea financiară a 

prejudiciului adus  patrimoniului cultural naŃional imobil - 
monument istoric sau sit arheologic 

 
Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 854/22 august 

2005 pentru numirea unui membru al Guvernului României; 
 
În conformitate cu prevederile Legii 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, republicată și ale Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 
privind protecŃia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice 
ca zone de interes naŃional, republicată, cu completările ulterioare; 

 
În temeiul prevederilor art. 10 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 

78/2005 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 
Ministrul Culturii şi Cultelor emite următorul 
 

 
ORDIN 

 
Art. 1.- Se aprobă Metodologia pentru evaluarea financiară a prejudiciului 
adus  patrimoniului cultural naŃional imobil – monument istoric sau sit 
arheologic, cuprinsă în anexa, parte integrantă a prezentului ordin. 
 
Art. 2. -  DirecŃia Generală Patrimoniu Cultural NaŃional din cadrul 
Ministerului Culturii și Cultelor va aduce la îndeplinire prevederile prezentului 
ordin. 
 
 

Adrian IORGULESCU, 
 

MINISTRUL CULTURII ŞI CULTELOR 
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ANEXA 
 

Metodologia pentru evaluarea financiară a prejudiciului adus  
patrimoniului cultural naŃional imobil - monument istoric sau 

sit arheologic 
 
 

Art. 1. Evaluarea financiară a prejudiciului adus patrimoniului cultural 
naţional imobil, în cazul distrugerilor datorate intervenŃiilor ilegale, se aplică 
monumentelor istorice și siturilor arheologice din Lista Monumentelor Istorice 
şi din Repertoriul Arheologic NaŃional. 

 
Art. 2. Evaluarea financiară a  prejudiciului adus se realizează în 

funcŃie de următoarele criterii: 
 

a) Evaluarea costurilor de reconstituire a monumentului istoric sau sitului 
arheologic, prin aducerea acestuia la forma anterioară intervenŃiei 
ilegale. 

b) Evaluarea costurilor reintegrării în circuitul cultural, educaŃional şi 
istoric. 

c) Evaluarea prejudiciului adus prin nevalorificarea monumentului istoric 
sau sitului arheologic, conform destinaŃiei sale, pe perioada distrugerii. 

d) Evaluarea prejudiciului adus datorită pagubelor ireparabile şi scăderii 
valorii economice a monumentului istoric sau sitului arheologic căruia 
i-au fost aduse distrugeri. 

 
Art. 3. (1) Evaluarea costurilor de reconstituire a monumentului istoric 

sau sitului arheologic, prin aducerea acestuia la forma anterioară intervenŃiei 
ilegale se realizează prin calcularea materialelor, metodelor de construcţie și 
activităţilor specifice, identice celor folosite la construcţia iniţială a 
monumentului istoric sau sitului arheologic. 
 (2)  În cazul în care evaluarea acestor materiale, metode de 
construcŃie şi  activităŃi, nu poate fi realizată, vor fi folosite echivalente 
moderne, utilizate de instituŃiile specializate în restaurarea, refacerea sau 
conservarea unor astfel de monument istoric sau sit arheologic.  

(3) În vederea evaluării costurilor de reconstituire a monumentului 
istoric sau sitului arheologic se vor avea în vedere şi  tarifele pentru 
consultanŃă şi asistenŃă de specialitate în probleme de clasare, conservare, 
restaurare şi reconstituire, tarifele pentru elaborarea de studii şi cercetări 
documentare în arhive şi din lucrări de specialitate, precum şi tarifele pentru 
realizarea proiectelor de reconstituire şi toate costurile adiacente acestora 
până la avizarea şi realizarea execuŃiei şi recepŃiei lucrărilor. 

(4) În cazul în care intervenŃiile de reconstituire necesită lucrări de 
cercetare arheologică sau supraveghere în teren, vor fi calculate şi costurile 
acestora. 
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Art. 4.  Evaluarea costurilor reintegrării în circuitul cultural, 
educaŃional şi istoric se realizează prin estimarea costurilor de împrejmuire, 
semnalizare şi reabilitare, acolo unde acest lucru este posibil. 

 
Art. 5. (1) Evaluarea prejudiciului adus prin nevalorificarea 

monumentului istoric sau sitului arheologic, conform destinaŃiei sale, pe 
perioada distrugerii se va realiza prin estimarea pierderilor înregistrate prin 
nevalorificarea, totală sau parŃială a obiectivului distrus, pentru perioada 
cuprinsă între momentul distrugerii şi cel al recepŃiei lucrărilor de 
reconstituire.  

(2) În cazul în care monumentul istoric sau situl arheologic distrus are 
o valoare comercială, economică sau turistică se va realiza evaluarea în 
vederea acoperirii pagubelor provocate proprietarului,  administratorului sau 
titularului drepturilor reale de folosinŃă a imobilului. 

 
Art. 6. (1) Evaluarea prejudiciului adus datorită pagubelor ireparabile 

şi scăderii valorii economice a monumentului istoric sau sitului arheologic 
căruia i-au fost aduse distrugeri, acolo unde acest lucru este posibil va fi 
realizată prin estimarea costurilor provocate de pagubele ireparabile şi 
scăderea valorii economice a monumentului istoric sau sitului arheologic 
distrus. 

(2) Prejudiciul poate fi evaluat doar în cazul în care monumentul istoric 
sau situl arheologic are o valoare economică, exploatată sau nu, datorită 
calităŃii de monument istoric sau sit arheologic. 

(3) În astfel de situaŃii, în vederea unei juste compensaŃii, prejudiciul 
va fi evaluat printr-o sumă, care va fi folosită pentru îmbunătăŃirea 
exploatării comerciale a monumentului istoric sau sitului arheologic, sau 
pentru protecŃia acestuia. 
 


