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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului ”Meritul MilitarÒ unor ofiþeri,
maiºtri militari ºi subofiþeri din Ministerul Apãrãrii Naþionale
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 32 alin. 2 din Legea
nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerile ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Art. 1. Ñ Se conferã Ordinul ”Meritul MilitarÒ clasa I pentru 25 de ani vechime în activitate ºi rezultate meritorii ofiþerilor, maiºtrilor militari ºi subofiþerilor prevãzuþi în anexa nr. 1.
Art. 2. Ñ Se conferã Ordinul ”Meritul MilitarÒ clasa
a II-a pentru 20 de ani vechime în activitate ºi rezultate
meritorii ofiþerilor, maiºtrilor militari ºi subofiþerilor prevãzuþi
în anexa nr. 2.

Art. 3. Ñ Se conferã Ordinul ”Meritul MilitarÒ clasa
a III-a pentru 15 ani vechime în activitate ºi rezultate meritorii ofiþerilor, maiºtrilor militari ºi subofiþerilor prevãzuþi în
anexa nr. 3.
Art. 4. Ñ Anexele nr. 1Ñ3*) fac parte integrantã din
prezentul decret.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 20 noiembrie 1996.
Nr. 566.
*) Anexele nr. 1Ñ3 se publicã ulterior.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MUNCII ªI
PROTECÞIEI SOCIALE
Direcþia generalã de
forþã de muncã ºi ºomaj
Nr. 559/14.11.1996

COMISIA NAÞIONALÃ
PENTRU STATISTICÃ
Nr. 2.112/19.11.1996

ORDIN
privind completarea Clasificãrii ocupaþiilor din România (C.O.R.)
Ministru de stat, ministrul muncii ºi protecþiei sociale, ºi preºedintele Comisiei Naþionale pentru Statisticã,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Muncii ºi
Protecþiei Sociale, republicatã, ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare
unitare de interes general,
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã completarea Clasificãrii ocupaþiilor
din România (C.O.R.), aprobatã prin Ordinul nr.
138/1.949/1995 al ministrului muncii ºi protecþiei sociale ºi
al preºedintelui Comisiei Naþionale pentru Statisticã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din

23 noiembrie 1995, cu noile ocupaþii din economie cuprinse
în anexa la prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prevederile prezentului ordin intrã în vigoare
la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României.

Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu

Preºedintele Comisiei
Naþionale pentru Statisticã,
Alexandru Radocea

ANEXÃ

LISTA

ocupaþiilor care urmeazã a fi incluse în Clasificarea ocupaþiilor din România (C.O.R.)

1. Art director

pag. 127 Ñ cod 245210

2. Operator poliesteri armaþi cu fibrã de sticlã

pag. 271 Ñ cod 815209

3. Consilier de proprietate industrialã autorizat

pag. 119 Ñ cod 241918

4. Pedagog de recuperare

pag. 180 Ñ cod 333003

5. Librar-ºef

pag.

84 Ñ cod 122945

6. ªef atelier decorator

pag.

84 Ñ cod 122946

7. Gardian feroviar

pag. 215 Ñ cod 516905

8. Pedagog social

pag. 191 Ñ cod 346002

9. Modificarea denumirii grupei de bazã 5133 din
”Îngrijitoare la domiciliuÒ în ”Personal specializat
pentru îngrijire ºi supraveghere la domiciliuÒ

pag. 211.
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MINISTERUL CULTURII

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile unice de clasare
a bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural naþional ºi a metodologiei
de eliberare a adeverinþelor de export, precum ºi a Regulamentului
privind desfãºurarea activitãþilor comerciale cu bunuri culturale
Ministrul culturii,
în temeiul prevederilor Decretului nr. 12 din 28 decembrie 1989 privind înfiinþarea Ministerului Culturii ºi ale
Hotãrârii Guvernului nr. 642/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Culturii, republicatã,
având în vedere dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naþional,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 41/1995, emite urmãtorul ordin:
1. Se aprobã Normele metodologice privind criteriile
unice de clasare a bunurilor culturale care fac parte din
patrimoniul cultural naþional ºi Metodologia de eliberare a
adeverinþelor de export, prezentate în anexa nr. I care face
parte integrantã din prezentul ordin.
2. Se aprobã Regulamentul privind desfãºurarea
activitãþilor comerciale cu bunuri culturale, prevãzut în
anexa nr. II care face parte integrantã din prezentul ordin.
3. Direcþia generalã a patrimoniului cultural naþional din
cadrul Ministerului Culturii, Comisia naþionalã a muzeelor ºi

colecþiilor, inspectoratele pentru culturã judeþene ºi al municipiului Bucureºti, oficiile pentru patrimoniul cultural naþional
judeþene ºi al municipiului Bucureºti vor lua mãsurile
necesare pentru respectarea ºi îndeplinirea prevederilor
prezentului ordin.
4. Prezentul ordin intrã în vigoare la data publicãrii lui
în Monitorul Oficial al României. Începând cu aceastã datã,
prevederile Ordinului ministrului culturii nr. 1.061/1994 îºi
înceteazã aplicabilitatea.

Ministrul culturii,
Grigore Zanc
Bucureºti, 12 noiembrie 1996.
Nr. 1.284.
ANEXA Nr. I
NORME METODOLOGICE

privind criteriile unice de clasare a bunurilor culturale care fac parte
din patrimoniul cultural naþional ºi metodologia de eliberare a certificatelor de export
CAPITOLUL I
Criteriile unice de clasare a bunurilor culturale care fac
parte din patrimoniul cultural naþional
Art. 1. Ñ Potrivit prevederilor art. 4 din Ordonanþa
Guvernului nr. 68/1994, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 41/1995, clasarea unui bun cultural care face parte din
patrimoniul cultural naþional mobil se face pe baza criteriilor
unice ºi a metodologiei stabilite de Ministerul Culturii.
Art. 2. Ñ Bunurile care fac parte din patrimoniul cultural
naþional mobil se claseazã, potrivit legii, în urmãtoarele
categorii:
a) tezaurul patrimoniului cultural naþional, numit în continuare Tezaur. Fac parte din aceastã categorie valorile
excepþionale, naþionale ºi universale (autori celebri sau
ºcoli de renume, unicate sau exemplare conservate într-un
numãr foarte restrâns ºi de o deosebitã semnificaþie ºtiinþificã, istoricã, artisticã, memorialã, tehnicã, etnologicã etc.),
care, eventual, au aparþinut sau aparþin unei colecþii de
mare importanþã;
b) fondul patrimoniului cultural naþional, numit în continuare Fond, care este constituit din valori de importanþã
naþionalã;
c) patrimoniul cultural comun. Sunt cuprinse în aceastã
categorie valorile de însemnãtate localã, zonalã, fãrã sem-

nificaþii aparte, cu tipologii comune, eventual executate în
serii mari.
Art. 3. Ñ Clasarea se efectueazã de cãtre specialiºtii
instituþiilor publice de profil, începând cu data publicãrii în
Monitorul Oficial al României a prezentelor norme metodologice.
Art. 4. Ñ (1) Criteriul de clasare este un standard calitativ ºi/sau cantitativ, pe baza cãruia un bun cultural poate
fi înscris în una dintre categoriile prevãzute la art. 2.
(2) Pentru clasarea în categoriile Tezaur ºi Fond se vor
avea în vedere urmãtoarele criterii:
a) importanþa autorului (ºcolii, atelierului) presupune ca
bunul cultural sã fi fost creat de artiºti, meºteri, tehnicieni
(ºcoli, ateliere), consacraþi (consacrate) pe plan internaþional sau naþional;
b) importanþa istoricã ºi documentarã presupune ca
obiectul sã serveascã la cunoaºterea unui fapt real, de
importanþã majorã, din trecut sau din prezent, sã fi aparþinut unei personalitãþi marcante sau care sã fi fãcut ori sã
facã parte dintr-o colecþie constituitã;
c) valoarea esteticã ºi artisticã presupune ca bunul cultural sã aibã o astfel de valoare, apreciatã ca atare de
cãtre specialiºti, recunoscutã pe plan naþional ºi
internaþional;
d) unicitatea, originalitatea ºi raritatea.
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Unicitatea presupune ca bunul cultural sã constituie
piesa originalã elaboratã ca unicat sau sã fie o replicã de
autor sau atelier; prin replicã de autor se înþelege copia
executatã de însãºi mâna artistului, dupã o operã proprie,
fãrã intenþia de a contraface versiunea originalã.
Raritatea presupune ca bunul cultural sã aparþinã unui
numãr mic de obiecte de acelaºi tip sau compatibile.
Raritatea implicã o analizã diacronicã ºi sincronicã a rãspândirii unui bun cultural pe un anumit teritoriu (continent,
stat, regiune, provincie, localitate) sau a numãrului de piese
existente într-o instituþie/muzeu, colecþie;
e) vechimea presupune ca bunul cultural sã fi fost creat
într-o epocã semnificativã pentru domeniul din care face
parte;
f) starea de conservare presupune ca obiectul sã-ºi pãstreze în mare parte caracteristicile iniþiale sau sã se
gãseascã într-o stare care sã permitã reconstituirea lui;
g) suportul material presupune, cu prioritate, ca suportul
obiectului sã fie realizat din metale preþioase sau din alte
materiale rare.
Art. 5. Ñ Diferenþierile calitative determinate de criteriile
unice de clasare, definite la art. 4, vor determina includerea
bunurilor culturale în categoriile Tezaur sau Fond (interzise
la export definitiv).
Art. 6. Ñ Pentru calcularea valorilor nominale ale bunurilor culturale, ca punct de plecare se considerã a fi preþul
la zi. La acest preþ se vor adãuga, se vor scãdea sau nu
vor fi luate în calcul procentele sau punctajul stabilite pentru fiecare domeniu în parte.
Art. 7. Ñ Punctajul sau procentajele pe domenii se vor
stabili prin instrucþiuni speciale elaborate de cãtre Ministerul
Culturii.
Pânã la elaborarea acestor instrucþiuni de detaliu, clasarea în categoriile: Tezaur, Fond ºi patrimoniu cultural
comun se va face avându-se în vedere prevederile art. 2
ºi 4 din prezentul act normativ.
CAPITOLUL II
Categorii ºi domenii de aplicare
Art. 8. Ñ Potrivit legii, patrimoniul cultural naþional mobil
cuprinde: bunuri cu semnificaþie istoricã, documentarã, artisticã, cu valoare etnologicã, ºtiinþificã ºi tehnicã, monumente
de arhitecturã ºi tehnicã popularã.
Art. 9. Ñ (1) Bunurile culturale cu semnificaþie istoricã ºi
documentarã includ:
a) bunuri cu valoare arheologicã;
b) bunuri cu valoare memorialã, istoricã, documentarã,
literar-artisticã:
1. carte ºi carte veche, periodice, manuscrise, dactilograme;
2. fotografii ºi filme color, cliºee;
3. înregistrãri audio-video, partituri muzicale izolate ºi
în colecþie;
4. cartografie;
5. documente de arhivã;
6. însemne militare ºi civile (uniforme, steaguri,
insigne, decoraþii etc.);
7. trofee ºtiinþifice, culturale ºi sportive;
c) bunuri cu valoare numismaticã;
d) bunuri cu valoare filatelicã;
e) obiecte de cult.
(2) Bunurile cu valoare esteticã ºi artisticã includ:
a) lucrãri de artã plasticã:
1. picturã;
2. sculpturã;
3. graficã, inclusiv matriþele;
b) lucrãri de artã decorativã ºi aplicatã:

1. mobilier Ñ obiecte din lemn;
2. sticlãrie, porþelan, orfevrãrie, corpuri de iluminat,
emailuri, oglinzi, vitralii, ceramicã, faianþã, piatrã
(pietre semipreþioase Ñ alabastru, onix, altele),
podoabe, vestimentaþie, covoare, scoarþe, tapiserie,
broderie.
(3) Bunurile cu valoare etnologicã includ:
1. port popular Ñ podoabe;
2. ceramicã, sticlã, metal;
3. obiecte din lemn Ñ mobilier;
4. þesãturi;
5. scoarþe, covoare;
6. picturã pe sticlã ºi pe lemn;
7. recuzitã ºi obiecte legate de practicarea obiceiurilor
populare.
(4) Bunurile cu valoare ºtiinþificã ºi tehnicã includ:
a) bunuri din domeniul ºtiinþelor naturii:
1. mineralogie, geologie;
2. botanicã;
3. paleontologie, antropologie;
4. zoologie;
b) bunuri din domeniul tehnicii:
1. bunuri din domeniul creaþiei ºtiinþifice ºi aplicate;
2. orologerie;
3. instrumente muzicale;
4. armament, echipament ºi tehnicã militarã.
CAPITOLUL III
Metodologia de clasare a bunurilor culturale mobile ºi de
eliberare a certificatelor de export
A. La cerere

1. În vederea clasãrii, la solicitarea persoanelor fizice
sau juridice de drept privat în a cãror proprietate sau deþinere se aflã bunurile culturale mobile, se depun obiectele
la Oficiul pentru patrimoniul cultural naþional, judeþean sau
al municipiului Bucureºti (denumit în continuare Oficiul pentru patrimoniul cultural naþional), pe raza cãruia domiciliazã
solicitantul, împreunã cu o cerere însoþitã de materialul
documentar necesar, conform anexei nr. 1.
2. În cazul obiectelor nedeplasabile, Oficiul pentru patrimoniul cultural naþional va delega specialiºti pentru expertizarea lor la faþa locului, procedându-se, în continuare, aºa
cum este prevãzut la pct. 3 ºi 4.
3. Oficiul pentru patrimoniul cultural naþional expertizeazã
obiectele ºi materialul documentar ºi întocmeºte un raport
de expertizã.
4. Concluzia raportului de expertizã se comunicã de
cãtre Oficiul pentru patrimoniul cultural naþional solicitantului, în termen de 30 de zile de la data depunerii solicitãrii,
precizându-se:
a) bunul aparþine patrimoniului cultural comun ºi nu se
declanºeazã procedura de clasare;
sau
b) se declanºeazã procedura de clasare a bunului
într-una dintre cele douã categorii: Tezaur sau Fond.
5. Declanºarea procedurii de clasare a bunului se face
prin transmiterea la Direcþia muzeelor ºi colecþiilor Ñ Arte
vizuale din cadrul Ministerului Culturii (denumitã în continuare Direcþia muzeelor ºi colecþiilor), în termen de 15 zile, a
unui exemplar al dosarului special alcãtuit de Oficiul pentru
patrimoniul cultural naþional, conform anexei nr. 2.
6. Direcþia muzeelor ºi colecþiilor, în termen de 30 de
zile de la primirea dosarului special, îl analizeazã ºi decide
dacã:
a) bunul aparþine patrimoniului cultural naþional, urmând
a fi înscris în listele bunurilor clasate la categoria Fond;
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sau
b) bunul aparþine patrimoniului cultural naþional, urmând
a fi înscris în listele bunurilor clasate în categoria Tezaur,
cu avizul Comisiei Naþionale a Muzeelor ºi Colecþiilor.
7. Avizul menþionat la cap. III pct. 6 lit. b) se obþine de
cãtre Direcþia muzeelor ºi colecþiilor, în interiorul termenului
de 30 de zile prevãzut la acelaºi punct.
8. Deciziile Direcþiei muzeelor ºi colecþiilor se transmit
solicitantului de cãtre Oficiul pentru patrimoniul cultural
naþional în termen de 15 zile de la primirea acestora, conform anexei nr. 3 a) ºi 3 b), comunicându-se, totodatã,
drepturile ºi obligaþiile ce decurg din clasarea bunului.
9. În termen de 15 zile de la primirea comunicãrii, solicitantul poate face contestaþie la Oficiul pentru patrimoniul
cultural naþional, cerând contraexpertiza Comisiei Naþionale
a Muzeelor ºi Colecþiilor, care va desemna specialiºti competenþi în soluþionarea contestaþiei ºi va comunica solicitantului, prin intermediul oficiului în cauzã, rezultatul în
termen de 30 de zile.
10. Cheltuielile privind contraexpertiza se suportã de
cãtre solicitant.
B. Din oficiu

B.1. Pentru bunuri confiscate
1. Autoritatea care deþine bunuri confiscate înºtiinþeazã
în scris Oficiul pentru patrimoniul cultural naþional pe raza
cãruia îºi are sediul, printr-o adresã, conform anexei nr. 4,
ºi depune obiectele pentru expertizare, împreunã cu materialul documentar.
2. Oficiul pentru patrimoniul cultural naþional va declanºa
procedura de clasare, conform pct. 2Ñ4 de la cap. III A.
3. Oficiul pentru patrimoniul cultural naþional va comunica autoritãþii deþinãtoare decizia Direcþiei muzeelor ºi
colecþiilor, în termen de 15 zile de la primirea acesteia,
regimul juridic care decurge din încadrarea bunului în categoriile Fond sau Tezaur, urmând ca, în funcþie de aceasta,
autoritatea deþinãtoare sã ia urmãtoarele mãsuri:
a) în cazul în care confiscarea rãmâne definitivã, autoritatea deþinãtoare va preda bunurile în domeniul public,
cãtre o instituþie de specialitate, propusã de Oficiul pentru
patrimoniul cultural naþional ºi aprobatã de conducerea
Ministerului Culturii;
b) în cazul în care confiscarea nu rãmâne definitivã,
autoritatea deþinãtoare va înºtiinþa Oficiul pentru patrimoniul
cultural naþional cu privire la datele personale ale proprietarului, va preda bunurile proprietarului de drept ºi va
comunica obligaþiile ce decurg din clasare, comunicate de
cãtre Oficiul pentru patrimoniul cultural naþional.
B.2. Pentru bunurile prezentate în vederea exportului:
1. Solicitantul, persoanã fizicã sau juridicã, depune la
Oficiul pentru patrimoniul cultural naþional pe raza cãruia
are domiciliul sau sediul o cerere de export conform anexei
nr. 5, însoþitã de materialul documentar necesar.
2. În situaþia în care bunul a fost clasat anterior conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 41/1995, Oficiul pentru patrimoniul cultural naþional transmite Direcþiei muzeelor
ºi colecþiilor cererea de export temporar, însoþitã de certificatul de clasare, urmând ca, în termen de 30 de zile, solicitarea sã fie transmisã Comisiei Naþionale a Muzeelor ºi
Colecþiilor, pentru avizare.
3. Avizul Comisiei Naþionale a Muzeelor ºi Colecþiilor
sau al biroului acesteia poate fi emis numai pentru export
temporar ºi se va comunica solicitantului prin intermediul
unui certificat eliberat de Oficiul pentru patrimoniul cultural
naþional, conform anexei nr. 6, în termen de 45 de zile de
la data primirii solicitãrii.
4. Pentru bunurile clasate deþinute de muzee, colecþii ºi
biblioteci, în calitate de instituþii publice de specialitate, cer-
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tificatul eliberat de cãtre Direcþia muzeelor ºi colecþiilor Ñ în
vederea exportului temporar Ñ va menþiona atât avizul
Comisiei Naþionale a Muzeelor ºi Colecþiilor, cât ºi aprobarea conducerii Ministerului Culturii.
5. Pentru bunurile clasate constituind componente artistice, elemente constitutive ºi elemente de mobilare interioarã sau exterioarã a monumentelor istorice, certificatul
eliberat de Oficiul pentru patrimoniul cultural naþional Ñ în
vederea exportului temporar Ñ va menþiona atât avizul
Comisiei Naþionale a Muzeelor ºi Colecþiilor, cât ºi avizul
Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice.
6. În situaþia în care bunurile nu au fost anterior clasate,
conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 41/1995, solicitantul va depune o cerere însoþitã de documentaþia prevãzutã
în anexa nr. 1, Oficiul pentru patrimoniul cultural naþional
urmând sã procedeze conform prevederilor de la cap. III A,
pct. 2 ºi 3.
Pentru bunurile aparþinând patrimoniului cultural naþional,
Oficiul pentru patrimoniul cultural naþional, în urma hotãrârii
Comisiei Naþionale a Muzeelor ºi Colecþiilor sau a biroului
acesteia, elibereazã certificatul de export temporar.
Pentru bunurile ce urmeazã a fi clasate, se procedeazã
conform procedurii de clasare.
7. În ceea ce priveºte clasarea bunului, dupã parcurgerea procedurii prevãzute la cap. III pct. 2Ñ10, se va elibera solicitantului, de cãtre Oficiul pentru patrimoniul
cultural naþional, un certificat ºi se va menþiona regimul
exportului.
8. Certificatul de export temporar sau definitiv se elibereazã de cãtre Oficiul pentru patrimoniul cultural naþional
pentru bunul ce urmeazã a face obiectul exportului ºi poate
fi prezentat autoritãþilor vamale de cãtre orice persoanã
care scoate bunul din þarã.
9. Termenul de valabilitate a certificatului de export eliberat de Oficiul pentru patrimoniul cultural naþional este de
3 ani pentru bunurile aparþinând patrimoniului cultural
comun ºi de 6 luni pentru bunurile clasate în categoriile
Fond sau Tezaur.
Art. 10. Ñ Listele privind bunurile clasate în categoria
Tezaur, precum ºi documentaþia aferentã se gestioneazã
de cãtre Centrul de Informaticã ºi Memorie Culturalã, se
aprobã de cãtre Direcþia muzeelor ºi colecþiilor, pe baza
avizelor de clasare date de Comisia Naþionalã a Muzeelor
ºi Colecþiilor, ºi se vor transmite oficiilor pentru patrimoniul
cultural naþional.
Art. 11. Ñ Listele privind bunurile clasate în categoria
Fond, precum ºi listele bunurilor ce pot face obiectul clasãrii, conform art. 9, împreunã cu documentaþia aferentã se
gestioneazã de cãtre oficiile pentru patrimoniul cultural
naþional.
Art. 12. Ñ În situaþia în care specialiºtii din cadrul oficiilor pentru patrimoniul cultural naþional, ai Direcþiei muzeelor
ºi colecþiilor sau ai Comisiei Naþionale a Muzeelor ºi Colecþiilor, precum ºi cei aparþinând persoanelor juridice autorizate sã desfãºoare activitate în domeniul cercetãrii, în
exercitarea atribuþiilor de serviciu, constatã existenþa unor
bunuri care ar putea face obiectul unei proceduri de clasare, aceºtia pot înºtiinþa Oficiul pentru patrimoniul cultural
naþional pe raza cãruia îºi are sediul persoana juridicã,
pentru includerea acestora în categoriile menþionate la cap.
II art. 8.
Art. 13. Ñ Instituþiile obligate, prin efectul prevederilor
art. 6 din Ordonanþa Guvernului nr. 68/1994 (alin. 3Ñ6), sã
solicite declanºarea procedurii de clasare vor acþiona conform prevederilor cap. III B (pct. 1) ºi ale anexei nr. 4.
Procedura de clasare va urma dispoziþiile prevãzute la
cap. III A (pct. 2Ñ10).
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ANEXA Nr. 1

MINISTERUL CULTURII
OFICIUL PENTRU PATRIMONIUL
CULTURAL NAÞIONAL ................................................

CERERE

Vã rog sã eliberaþi un certificat de clasare a bunului cultural/bunurilor culturale din tabelul
anexat:
Date despre solicitantul clasãrii Ñ persoanã fizicã:

Numele:
Prenumele:

Actul de identitate: ...................................................... seria ................ nr. ....................................,
eliberat de .............................................................................. la data de ......................................

Adresa: str. ...................................................................... nr. ......., bl. .............., sc. ...., ap. .......,
sectorul ........., codul ................, localitatea ..........................., judeþul ..........................................

Date despre solicitantul clasãrii Ñ persoanã juridicã:

Denumirea:

Adresa: str. ................................................................ nr. ........, bl. ........., sc. ........, ap. ...........,
sectorul .........., codul ................., localitatea ..............................., judeþul ........................................

Codul de înregistrare fiscalã: ................................................. din data de ..............

Reprezentat prin................................................................................................................................
(numele ºi prenumele)

Funcþia ..........................................................
Data ..............................................................

Semnãtura,
.......................................
Pentru declanºarea procedurii de clasare la cerere, solicitantul prezintã O.P.C.N.:
¥ cererea de declanºare a procedurii de clasare;
¥ tabelul cuprinzând lista bunurilor culturale propuse pentru clasare;
¥ o fotografie color pentru fiecare obiect;
¥ alte eventuale materiale documentare.
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TABEL

la anexa nr. 1

Nr.
crt.
0

Denumirea
bunului
cultural
1

Materialul

2

Titlul
(dacã este
cazul)
3

Autorul

4

Datare

Nr. de
bucãþi

Valoarea
(lei)

Titlul de
deþinere

Observaþii

5

6

7

8

9

Semnãtura solicitantului,
................................................

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL CULTURII
OFICIUL PENTRU PATRIMONIUL
CULTURAL NAÞIONAL ................................................
DOSAR

de declanºare a procedurii de clasare la cerere
Nr. ............... data ...................
Cãtre
Direcþia muzeelor ºi colecþiilor
În urma expertizãrii efectuate la data de ....................................................................................,
O.P.C.N. al ............................................................................................................... propune ca pentru
bunul/bunurile cuprinse în tabelul anexat sã se declanºeze procedura de clasare la cerere.
Prezentul dosar cuprinde:
1. Raportul de expertizã întocmit de ................................................................................., având
(numele ºi prenumele)

funcþia de ....................... ºi specialitatea ................................., în cadrul instituþiei .........................
2. Materialul documentar:
a) prezentat de solicitant:
¥ persoanã fizicã ...............................................................................................................................
(numele ºi prenumele)

¥ persoanã juridicã ............................................................................................................................
(denumirea)

b) întocmit/oferit de :
¥ persoanã fizicã ...............................................................................................................................
(numele ºi prenumele)

¥ persoanã juridicã ............................................................................................................................
(denumirea)

3. Propunere consemnatã în referatul întocmit de:
..........................................................................................................................................................,
(numele ºi prenumele)

în calitate de .....................................................................................................................................
la instituþia .........................................................................................................................................
ªeful Oficiului
pentru patrimoniul cultural naþional,
..................................................
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TABEL

4

5

6

7

8

Greutatea (kg)

3

Dimensiuni,
format,
numãr de
pagini
(dupã categorie)

Nr. de bucãþi

2

1

Datare

Tehnica

0

Titlul
(dacã
este
cazul)

Autorul

Nr. Denumirea
bunului
crt.
cultural

Materialul

la anexa nr. 2

Valoarea
declaratã
(lei)

Titlul de
deþinere

Observaþii

9

10

11

12

ªeful Oficiului
pentru patrimoniul cultural naþional,
..............................................................

ANEXA Nr. 3 a)

MINISTERUL CULTURII
OFICIUL PENTRU PATRIMONIUL
CULTURAL NAÞIONAL ................................................

Nr. .................. data ....................
ÎNªTIINÞARE

privind solicitarea declanºãrii procedurii de clasare la cerere
Cãtre .............................

În urma solicitãrii dv. prezentate O.P.C.N. al ...............................................................................
la data de ................................................................................ ºi înregistratã cu nr. ...........................,
vã comunicãm cã dosarul bunului cultural/bunurilor culturale propus (e) spre clasare a fost prezentat
Direcþiei muzeelor ºi colecþiilor la data de .............................................................................................
Din tabelul anexei nr. 1, Direcþia muzeelor ºi colecþiilor a decis sã claseze bunul/bunurile de
la nr. ..........................................................................................................................................................
Din tabelul anexei nr. 1, Direcþia muzeelor ºi colecþiilor a decis sã NU claseze bunul/bunurile
de la nr. ....................................................................................................................................................
Vã transmitem alãturat certificatul/certificatele de clasare nr. .....................................................
Clasarea bunului/bunurilor culturale în cauzã atrage drepturi ºi obligaþii în conformitate cu
prevederile Legii nr. 41/1995 privind protejarea patrimoniului cultural naþional.
ªeful Oficiului
pentru patrimoniul cultural naþional,
..............................................................
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ANEXA Nr. 3 b)

MINISTERUL CULTURII
OFICIUL PENTRU PATRIMONIUL
CULTURAL NAÞIONAL ................................................
CERTIFICAT DE CLASARE Nr. ...............................

eliberat la data de ............................

În conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1995 privind protejarea patrimoniului cultural
naþional ºi ale Ordinului ministrului culturii nr. ............................. referitor la aprobarea Normelor
metodologice privind criteriile unice de clasare a bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul
cultural naþional ºi metodologia de eliberare a certificatelor de export, se certificã cã bunul cultural
prezentat mai jos face parte din una dintre categoriile:
a) Tezaurul patrimoniului cultural naþional
b) Fondul patrimoniului cultural naþional
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Da/Nu
Da/Nu

Denumirea bunului cultural ........................................................................................................
Materialul .....................................................................................................................................
Titlul (dacã este cazul) ..............................................................................................................
Autorul .........................................................................................................................................
Datare ..........................................................................................................................................
Nr. de bucãþi ...............................................................................................................................
Evaluat la ................................................................................ la data de ...............................
Expertizat de ........................................................................... la data de ...............................

În conformitate cu legislaþia naþionalã în vigoare, acest bun cultural nu poate face obiectul
unui export definitiv de pe teritoriul României.
Ministrul culturii,
......................................

ANEXA Nr. 4
ÎNªTIINÞARE

privind clasarea de bunuri culturale
Instituþia ...........................................................................................................................................,
(denumirea)

adresa: str. ............................................................... nr. ........., sectorul .........., codul ...................,
localitatea ...................................................................., judeþul ..............................................................,
înºtiinþeazã O.P.C.N. al ...........................................................................................................................,
adresa: str. ................................................................. nr. ........., sectorul ............., codul ..................,
localitatea ......................................................................, judeþul ................................................................
cã au fost confiscate obiectele cuprinse în tabelul anexat.
Propunem efectuarea expertizãrii la data de ...............................................................................,
la sediul .....................................................................................................................................................
ªeful autoritãþii
deþinãtoare de bunuri confiscate,
..............................................................
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TABEL

la anexa nr. 4
Nr.
crt.

0

Denumirea
bunului
Materialul
cultural
1

2

Tehnica

Titlul
(dacã este
cazul)

Autorul

Datare

Nr. de
bucãþi

Valoarea
(lei)

Titlul de
deþinere

Observaþii

3

4

5

6

7

8

9

10

ªeful organului
deþinãtor de bunuri confiscate,
..............................................................
ANEXA Nr. 5

MINISTERUL CULTURII
OFICIUL PENTRU PATRIMONIUL
CULTURAL NAÞIONAL ................................................
CERERE

Vã rog sã eliberaþi un certificat de export temporar/definitiv în (þara) ..........................................
al bunului cultural/bunurilor culturale din tabelul anexat.
Motivul pentru care doresc sã export bunul cultural/bunurile culturale este: ..........................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Date despre exportator Ð persoanã fizicã:
Numele:
Prenumele:
Actul de identitate: ................................................................. seria ............................... nr. ..........,
eliberat de ................................................... la data de .................................
Adresa: str. ............................................... nr. .........., bl. ..........., sc. ..........., ap. .........,
sectorul ................, codul ..................., localitatea .........................., judeþul .......................
Date despre exportator Ð persoanã juridicã:
Denumirea:
Adresa: str. ............................................... nr. .........., bl. ..........., sc. ..........., ap. .........,
sectorul ................, codul ..................., localitatea .........................., judeþul .......................
Codul de înregistrare fiscalã: .............. din data de ................
Reprezentat prin ...............................................................................................................
(numele ºi prenumele)

Data ...............................
Semnãtura,
..................................
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TABEL

4

5

6

7

Director,
..................................

Greutatea (kg)

3

Dimensiuni,
format,
numãr de
pagini
(dupã categorie)

Nr. buc.

2

Datare

1

Titlul
(dacã este
cazul)

Autorul

0

Tehnica

Nr.
crt.

Denumirea
bunului
cultural

Materialul

la anexa nr. 5
Valoarea
declaratã
(lei)

8

9

10

Titlul de
deþinere

Observaþii

11

12

ªeful Oficiului
pentru patrimoniul cultural naþional,
..............................................................
ANEXA Nr. 6

MINISTERUL CULTURII
DIRECÞIA MUZEELOR ªI COLECÞIILOR
OFICIUL PENTRU PATRIMONIUL
CULTURAL NAÞIONAL ..............................................
CERTIFICAT DE EXPORT TEMPORAR/DEFINITIV

Nr. ........../...............
Direcþia muzeelor ºi colecþiilor, Oficiul pentru patrimoniul cultural naþional ..............., aprobã
exportul temporar/definitiv al bunului cultural/bunurilor culturale din tabelul care face parte integrantã
din certificat.
Date despre exportator Ð persoanã fizicã:
Numele:
Prenumele:
Actul de identitate: .............. seria ........ nr. .........., eliberat de ............... la data de .............
Adresa: str. ...................................................................... nr. ......., bl. ......, sc. ........., ap. ......,
sectorul ............, codul .............., localitatea .............................., judeþul ..................................
Date despre exportator Ð persoanã juridicã:
Denumirea:
Adresa: str. ...................................................................... nr. ......., bl. ......, sc. ........., ap. .......,
sectorul ............, codul .............., localitatea .............................., judeþul ....................................
Codul de înregistrare fiscalã: ............... din data de ..................
Þara de destinaþie a exportului ..................................................
Data preconizatã pentru revenirea bunurilor culturale în România (în caz de export
temporar): ziua ......... luna ............. anul ............
Director,
.................................
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TABEL

4

5

6

7

8

Greutatea (kg)

3

Dimensiuni,
format,
numãrul de
pagini
(dupã categorie)

Nr. buc.

2

Datare

1

Titlul
(dacã este
cazul)

Autorul

0

Denumirea
bunului
cultural

Tehnica

Nr.
crt.

Materialul

la anexa nr. 6

Valoarea
declaratã
(lei)

Titlul de
deþinere

Observaþii

9

10

11

12

Director,
..................................

ANEXA Nr. II
REGULAMENT

privind desfãºurarea activitãþilor comerciale cu bunuri culturale
În conformitate cu prevederile ordonanþelor Guvernului nr. 27/1992 (art. 4 ºi 5 din cap. II ºi art. 8Ð14 din
cap. IV) ºi nr. 68/1994 [art. 3, 8, 11 lit. f), 15 lit. e) ºi f) ºi art. 30], privind protejarea patrimoniului cultural naþional, aprobate prin Legea nr. 11/1994 ºi, respectiv, Legea nr. 41/1995,
þinând seama de dispoziþiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor ºi drepturile conexe, precum ºi ale Legii
nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric ºi al artelor plastice,
în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 647/1991 privind regimul vamal pentru lucrãrile de artã
plasticã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 3 octombrie 1991, ºi ale Ordinului circular nr. 72
din 18 noiembrie 1993, emis de Ministerul Finanþelor Ñ Direcþia generalã a vãmilor,
având în vedere prevederile Normelor metodologice privind criteriile unice de clasare a bunurilor care fac parte
din patrimoniul cultural naþional ºi Metodologia de eliberare a adeverinþelor de export, aprobate prin Ordinul ministrului
culturii nr......., ºi þinând seama de exigenþele Convenþiei UNESCO (1970) referitoare la mãsurile ce trebuie luate pentru
interzicerea ºi prevenirea importului, exportului ºi transferului ilicit de bunuri culturale [art. 10 lit. a)],
magazinele, anticariatele, consignaþiile, galeriile de artã, casele de licitaþie, casele de amanet ºi orice alþi agenþi
economici care comercializeazã bunuri culturale îºi vor desfãºura activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament.
1. Comercializarea (inclusiv licitaþiile bunurilor culturale)

¥ documente cuprinzând studii superioare de profil

se poate organiza numai de cãtre persoane juridice care

pentru consilierul de specialitate în domeniul comerþului cu

au obþinut avizul de funcþionare emis de comisia centralã

bunuri culturale;

constituitã în acest sens în cadrul Ministerului Culturii.
Pentru obþinerea avizului de funcþionare, solicitantul va
depune la Ministerul Culturii:
¥ cerere-tip;
¥ documentarul sintetic al activitãþii, cu principalii indicatori înregistraþi la înfiinþare;
¥ copie legalizatã de pe statutul societãþii/firmei;

¥ dovadã privind deþinerea spaþiului de depozitare ºi/sau
comercializare, în conformitate cu prevederile art. 25 din
Ordonanþa Guvernului nr. 68/1994, avizatã de Oficiul teritorial pentru patrimoniul cultural naþional;
¥ notificare privind luarea la cunoºtinþã ºi respectarea
prevederilor prezentului regulament;
¥ dovada achitãrii taxei aferente obþinerii avizului.
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Eliberarea avizului de funcþionare este condiþionatã de
calitatea de consilier de specialitate în domeniul comerþului
cu bunuri culturale a titularului societãþii/firmei, a unuia dintre asociaþi, salariaþi ori a administratorului acesteia, acordatã în conformitate cu criteriile de testare a acestei
categorii profesionale, elaborate cu avizul Comisiei naþionale
a muzeelor ºi colecþiilor.
Eliberarea avizului de funcþionare se efectueazã numai
dupã ce comisia centralã din cadrul Ministerului Culturii a
fost asiguratã, prin acte probatoare, cã solicitantul deþine
un spaþiu de depozitare ºi/sau comercializare, în conformitate cu prevederile art. 25 din Ordonanþa Guver nului
nr. 68/1994, privind normele de conservare ºi securitate a
bunurilor culturale mobile.
Avizul se emite în termen de 30 de zile de la depunerea solicitãrii ºi a documentaþiei la secretariatul comisiei
centrale.
Hotãrârea comisiei centrale poate fi contestatã în termen
de 15 zile la Comisia naþionalã a muzeelor ºi colecþiilor.
Decizia Comisiei naþionale a muzeelor ºi colecþiilor, consemnatã prin ordin al ministrului culturii, este definitivã.
Orice schimbare privind sediul ºi consilierul de specialitate ori modificarea obiectului de activitate pentru care s-a
emis avizul trebuie comunicatã în termen de 15 zile
Oficiului pentru patrimoniul cultural naþional din judeþul (sau
municipiul Bucureºti) în care îºi are vechiul ºi noul sediu
titularul de aviz. Aceste modificãri se transmit în termen de
10 zile Direcþiei strategie culturalã, prognozã, management
Ñ compartimentul avizãri Ñ din cadrul Ministerului Culturii,
care va informa operativ Direcþia muzeelor ºi colecþiilor
pentru a efectua operaþiunile aferente în fiºierul centralizat
al magazinelor, anticariatelor, consignaþiilor, galeriilor de
artã ºi caselor de licitaþie ºi de amanet, care comercializeazã bunuri culturale. Lipsa comunicãrii atrage automat
anularea avizului.
2. Agenþii economici avizaþi au obligaþia sã þinã evidenþa
strictã a tuturor tranzacþiilor, prin consemnarea acestora
într-un registru special numerotat, parafat ºi înregistrat la
organul local de poliþie ºi al administraþiei financiare,
cuprinzând elementele privind originea ºi descrierea obiectelor, datele de intrare ºi de ieºire a acestora, identitatea ºi
domiciliul ofertanþilor ºi ale cumpãrãtorilor, cu menþionarea
documentelor în baza cãrora s-a efectuat identificarea, preþurile de vânzare, seria ºi numãrul actului prin care s-a
fãcut vânzarea-cumpãrarea (facturã, aviz, chitanþã etc.).
Magazinele, anticariatele, consignaþiile, galeriile de artã,
casele de licitaþie, precum ºi casele de amanet, care
comercializeazã bunuri culturale, au obligaþia de a prezenta,
pentru control, registrele cu regim special ºi alte documente
necesare persoanelor de specialitate, acreditate prin
Ministerul Culturii, ºi ofiþerilor de poliþie desemnaþi, care, la
rândul lor, vor respecta confidenþialitatea datelor din cuprinsul acestora.
Refuzul de a pune la dispoziþia organelor de control
menþionate documentele solicitate se sancþioneazã conform
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prevederilor art. 9 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.
3. Persoanele juridice care comercializeazã ori organizeazã licitaþii cu bunuri culturale din categoriile Tezaur sau
Fond, prevãzute în Ordonanþa Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naþional (art. 2 ºi 3),
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 41/1995, au obligaþia
sã informeze pe cumpãrãtori, verbal ºi prin modalitãþi vizibile de afiºaj, cã bunurile respective, conform dispoziþiilor
Legii nr. 11/1994 ºi ale Legii nr. 41/1995, nu pot face
obiectul exportului definitiv.
În cazul în care bunuri din categoriile Tezaur ºi/sau Fond
fac obiectul comercializãrii, iar acestea dispar, sunt distruse
sau furate în timpul depozitãrii sau expunerii, persoanele
juridice în cauzã au obligaþia sã întocmeascã Fiºa bunului
cultural dispãrut (anexa nr. 1) ºi sã anunþe, pe lângã organele de poliþie, ºi Ministerul Culturii, în vederea includerii
acestora în Registrul naþional al bunurilor culturale mobile
dispãrute, distruse sau furate (anexa nr. 2), registru instituit
în baza prevederilor art. 8 din Ordonanþa Guver nului
nr. 68/1994.
4. Titularii avizelor emise în vederea desfãºurãrii activitãþilor comerciale cu bunuri culturale sunt þinuþi sã respecte
prevederile art. 21, referitor la dreptul de suitã, ale art. 41,
referitor la contractul de cesiune ºi ale art. 83, privitor la
contractul de reproducere, precum ºi sã colaboreze cu
organismele de gestiune colectivã a drepturilor de autor, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996.
Casele de licitaþie, pe lângã stabilirea, tipãrirea ºi afiºarea regulamentelor proprii de funcþionare, au obligaþia sã
trimitã Direcþiei muzeelor ºi colecþiilor din cadrul Ministerului
Culturii catalogul bunurilor culturale ce vor face obiectul fiecãrei licitaþii, cu cel puþin 5 zile înainte de data desfãºurãrii acesteia.
În cazul licitãrii unor bunuri din categoriile Tezaur ºi/sau
Fond, este obligatorie prezenþa unui reprezentant autorizat
al Ministerului Culturii.
Organizatorul licitaþiei va achita, în acest sens, în contul
Ministerului Culturii nr. 64.41.10.117ÑB.C.R.ÑSucursala
municipiului Bucureºti, o taxã reprezentând echivalentul în
lei a 30$, la cursul valutar al zilei, dovada achitãrii însoþind
catalogul bunurilor ce fac obiectul licitãrii.
Comercializarea de obiecte de artã plasticã contemporanã, fãcutã prin magazinele de specialitate în vederea
exportului, se desfãºoarã pe baza prevederilor Hotãrârii
Guvernului nr. 647/1991.
5. Efectuarea de cãtre persoanele fizice sau juridice,
menþionate în preambul, de acte ori fapte de comerþ cu
bunuri culturale, fãrã respectarea prevederilor prezentului
regulament, se sancþioneazã cu suspendarea sau anularea
avizului de funcþionare emis de comisia centralã ori, dupã
caz, cu amendã de la 200.000 lei la 2.000.000 lei.
6. Prezentul regulament intrã în vigoare dupã 30 de zile
de la publicarea lui în Monitorul Oficial al României.
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ANEXA Nr. 1
FIªA

bunului cultural dispãrut

FOTO 6 x 9 cm

Codul deþinãtorului: ...........................................................
Referinþã PCN: ..................................................................
Nr. FAE..............................................................................
Numele deþinãtorului:.........................................................
................................................................................................

imagine de ansamblu a lucrãrii/ faþa
lucrãrii/avers

Proprietarul (modul de dobândire): ..................................
................................................................................................
Adresa:...............................................................................
Localitatea ..........................................................................
Judeþul................................................................................
Telefon/Fax: .......................................................................
Data dispariþiei: ziua .............. luna ............ anul ..........
Modul de dispariþie: Furat
Distrus
Tezaur
Fond
Bun cultural comun

o
o
o
o
o

Descrierea obiectului:
Denumirea..........................................................................
................................................................................................
................................................................................................

imagine generalã a lucrãrii/verso/
fãrã ramã/revers

Autorul: ...............................................................................
................................................................................................
Titlul:...................................................................................
................................................................................................
Descrierea: .........................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Materialul:...........................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Tehnica: .............................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Nr. de piese componente:................................................

imagine detalii semnificative
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Locul de descoperire: ...........................................................................................................................
Provenienþa: ...........................................................................................................................................
Modul de deþinere:
achiziþie:
o
cercetare:
o
donaþie:
o
altele:
o
moºtenire:
o
Datare:
Secol:
An (de la):
An (pânã la):
Dimensiuni: ............................................................................................................................................
Greutate: ................................................................................................................................................
Marcã: ....................................................................................................................................................
Semnãtura: ............................................................................................................................................
Inscripþii:.................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Nr. fiºei de conservare:........................................................................................................................
Completatã de: ......................................................................................................................................
La data de: ...........................................................................................................................................
Restaurat

o
o

Da
Nu

Nr. fiºei de restaurare:
Completatã de:
La data de:

Nr. de inventar: .....................................................................................................................................
Valoarea de inventar: ...........................................................................................................................
Valoarea actualã: ..................................................................................................................................
Valoarea de asigurare: .........................................................................................................................
Instituþia asiguratoare: ...........................................................................................................................
Adresa instituþiei: ...................................................................................................................................
Adresa cãtre DMC nr.:
Din:
Adresa cãtre poliþie nr.:
Recuperare:

Da

Din:

o

Nu

o

Parþial

o

Condiþiile distrugerii:
Cutremur.......................................................................................................................................
o
Inundaþie .......................................................................................................................................
o
Incendiu ........................................................................................................................................
o
Manipulare defectuoasã...............................................................................................................
o
Restaurare defectuoasã...............................................................................................................
o
Conservare defectuoasã..............................................................................................................
o
Conflict armat...............................................................................................................................
o
Transport necorespunzãtor..........................................................................................................
o
Condiþiile furtului:...................................................................................................................................
Completat de: ........................................................................................................................................
Data completãrii: ...................................................................................................................................
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ANEXA Nr. 2

MINISTERUL CULTURII
DIRECÞIA MUZEELOR ªI COLECÞIILOR
REGISTRUL

bunurilor culturale mobile dispãrute, distruse sau furate
Nr.
fiºã

Deþinãtorul

Denumirea
obiectului/titlul

Autorul

Anul/
perioada

Materialul/
tehnica/
dimensiuni

Modul de
dispariþie

Data
dispariþiei
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