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MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR

ORDIN
privind aprobarea Normelor metodologice de clasare ºi evidenþã a monumentelor istorice,
a Listei monumentelor istorice, a Fiºei analitice de evidenþã a monumentelor istorice
ºi a Fiºei minimale de evidenþã a monumentelor istorice
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice ºi ale
art. 11 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Culturii ºi Cultelor, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ministrul culturii ºi cultelor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice de clasare
ºi evidenþã a monumentelor istorice, prevãzute în anexa
nr. 1 care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Se aprobã formularul Listei monumentelor
istorice, prevãzut în anexa nr. 2 care face parte integrantã
din prezentul ordin.
Art. 3. Ñ Se aprobã formularul Fiºei analitice de evidenþã a monumentelor istorice ºi al Fiºei minimale de

evidenþã a monumetelor istorice, prevãzute în anexa nr. 3
care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 4. Ñ Direcþia monumentelor istorice din cadrul
Ministerului Culturii ºi Cultelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Bucureºti, 13 iunie 2003.
Nr. 2.682.
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ANEXA Nr. 1

NORME METODOLOGICE
de clasare ºi evidenþã a monumentelor istorice
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Clasarea ºi evidenþa monumentelor istorice se
realizeazã potrivit dispoziþiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice ºi ale prezentelor norme
metodologice, emise de Ministerul Culturii ºi Cultelor, cu
avizul Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice.
Art. 2. Ñ (1) Clasarea este procedura prin care se conferã regim de monument istoric unui bun imobil, conform
art. 7 din Legea nr. 422/2001.
(2) Evidenþa monumentelor istorice rezultã din procedura
de alcãtuire a fiºei fiecãrui monument, în care sunt consemnate informaþiile tehnice ºi ºtiinþifice, toate intervenþiile
umane, precum ºi modificãrile naturale survenite în
decursul timpului, în condiþiile Legii nr. 422/2001 ºi potrivit
prezentelor norme metodologice.
CAPITOLUL II
Procedura de alcãtuire a fiºei monumentelor istorice
Art. 3. Ñ Fiºa de evidenþã a unui monument istoric
este alcãtuitã de cãtre un specialist atestat de Ministerul
Culturii ºi Cultelor, potrivit legii, din cadrul Serviciului de
monumente istorice din direcþia pentru culturã, culte ºi
patrimoniul cultural naþional judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti. În cazul în care în cadrul direcþiei pentru
culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, nu este încadrat un specialist atestat, fiºa de evidenþã este alcãtuitã de cãtre un
expert sau specialist atestat de Ministerul Culturii ºi
Cultelor, potrivit legii.
Art. 4. Ñ Etapele pe care specialistul sau, dupã caz,
expertul prevãzut la art. 3 trebuie sã le urmeze în vederea
alcãtuirii fiºei de evidenþã a unui monument istoric sunt
urmãtoarele:
a) cercetarea monumentului istoric pe teren, urmãrindu-se:
Ñ verificarea denumirii oficiale, a denumirilor anterioare ºi, dupã caz, a hramului bisericii sau a denumirii
ansamblului;
Ñ verificarea adresei corecte;
Ñ descrierea imobilului;
Ñ stabilirea datei construirii, a istoricului ºi a stãrii
de conservare;
Ñ schiþa de plan;
Ñ fotografii ale imobilului;
b) obþinerea de informaþii de la autoritatea administraþiei
publice locale în legãturã cu:
Ñ regimul juridic al proprietãþii, actual ºi anterior;
Ñ planul cadastral al imobilului;
Ñ reglementãrile urbanistice în care se înscrie imobilul;
c) obþinerea de informaþii bibliografice ºi de arhivã:
Ñ stabilirea ctitorului, a finanþatorului sau a autorului,
dupã caz;
Ñ stabilirea lucrãrilor anterioare de restaurare;
Ñ analiza proiectelor anterioare de restaurare;
Ñ cercetarea altor surse de documentare.
Art. 5. Ñ (1) Fiºa de evidenþã a unui monument istoric
se redacteazã astfel:
a) inserarea codurilor anterioare;
b) sinteza informaþiilor asupra fiecãrui capitol ºi câmp
din fiºã;

c) completarea câmpurilor fiºei, pe computer;
d) inserarea codului primit în Lista monumentelor istorice.
(2) Fiºa de evidenþã completatã potrivit alin. (1) este
transmisã, pe suport hârtie ºi magnetic, Direcþiei monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii ºi Cultelor, unde
este înregistratã de cãtre inspectorul de zonã.
(3) Direcþia monumentelor istorice transmite fiºa de evidenþã prevãzutã la alin. (2) Institutului Naþional al
Monumentelor Istorice, în vederea verificãrii criteriilor de
clasare utilizate.
Art. 6. Ñ (1) Lista monumentelor istorice se întocmeºte
de cãtre specialiºtii Direcþiei ºtiinþifice din cadrul Institutului
Naþional al Monumentelor Istorice, pe baza fiºelor de evidenþã a monumentelor istorice, întocmite potrivit art. 4 ºi 5,
cu avizul Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice ºi,
dupã caz, al Comisiei Naþionale de Arheologie.
(2) Lista monumentelor istorice se aprobã prin ordin al
ministrului culturii ºi cultelor, se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, ºi se actualizeazã la fiecare 5 ani.
(3) Lista monumentelor istorice stã la baza întocmirii
cadastrului de specialitate al monumentelor istorice.
CAPITOLUL III
Criterii de clasare
Art. 7. Ñ (1) Criteriul de clasare este un standard calitativ ºi cantitativ pe baza cãruia se evalueazã semnificaþia
ºi importanþa culturalã a bunurilor imobile ºi se determinã
categoria juridicã a patrimoniului cultural naþional imobil din
care fac parte aceste bunuri, respectiv grupa A sau B de
monumente istorice.
(2) Clasarea unui imobil se realizeazã în baza urmãtoarelor criterii:
a) criteriul vechimii;
b) criteriul referitor la valoarea arhitecturalã, artisticã ºi
urbanisticã;
c) criteriul referitor la frecvenþã, raritate ºi unicitate;
d) criteriul referitor la valoarea memorial-simbolicã.
Art. 8. Ñ (1) Calificativele acordate unui imobil în baza
criteriului vechimii sunt urmãtoarele:
a) imobil ridicat pânã în anul 1775 Ñ excepþional;
b) imobil ridicat între anii 1775Ñ1830 Ñ foarte mare;
c) imobil ridicat între anii 1830Ñ1870 Ñ mare;
d) imobil ridicat între anii 1870Ñ1920 Ñ medie;
e) imobil ridicat între anii 1920Ñ1960 Ñ micã;
f) imobil ridicat dupã anul 1960 Ñ nulã.
(2) Evaluarea în baza criteriului vechimii este ponderatã
de autenticitatea concepþiei, materialelor ºi procedeelor de
construcþie ºi a amplasamentului, invers proporþional cu
vechimea imobilului.
(3) La acordarea calificativelor în baza criteriului vechimii
se au în vedere ºi:
a) vechimea iniþialã a imobilului ºi a intervenþiilor ulterioare;
b) vechimea elementelor componente ale imobilului;
c) vestigiile arheologice atestate, aparþinând unor imobile
anterioare celui care face obiectul evaluãrii;
d) ponderea elementelor componente, provenite din
intervenþiile ulterioare ridicãrii imobilului.
Art. 9. Ñ (1) Criteriul referitor la valoarea arhitecturalã,
artisticã ºi urbanisticã are drept scop stabilirea valorii imobilului din punct de vedere estetic, funcþional ºi tehnic.
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(2) În privinþa imobilului care nu prezintã valoare arhitecturalã, artisticã ºi urbanisticã nu se declanºeazã procedura de clasare.
(3) Calificativele acordate în baza criteriului referitor la
valoarea arhitecturalã, artisticã ºi urbanisticã sunt:
excepþional, foarte mare, mare, medie, micã.
(4) La acordarea calificativelor în baza criteriului referitor
la valoarea arhitecturalã, artisticã ºi urbanisticã se au în
vedere:
a) coerenþa planimetricã ºi structuralã, precum ºi concepþia tehnicã;
b) plastica arhitecturalã a faþadelor ºi a interioarelor;
c) componentele artistice valoroase;
d) valoarea diferitelor pãrþi componente ºi ponderea
celor care conferã imobilului un anumit caracter;
e) relaþia cu contextul urban ºi natural, apartenenþa la
un ansamblu sau sit construit ori natural, pãstrat parþial
sau total;
f) reprezentativitatea în cadrul unui program, unor politici
urbane sau al unor tipologii;
g) reprezentativitatea pentru o epocã istoricã, autor sau stil;
h) semnificaþia pentru o anumitã arie istorico-geograficã.
Art. 10. Ñ (1) Criteriul referitor la frecvenþã, raritate ºi
unicitate are drept scop stabilirea valorii imobilului din punct
de vedere al frecvenþei ºi raritãþii imobilului, componentelor
acestuia sau a ansamblului.
(2) Calificativele acordate în baza criteriului referitor la
frecvenþã, raritate ºi unicitate sunt: excepþional, foarte mare,
mare, medie, micã.
(3) La acordarea calificativelor în baza criteriului referitor
la frecvenþã, raritate ºi unicitate se au în vedere:
a) unicitatea imobilului, componentelor sau a ansamblului;
b) dacã reprezintã cap de serie pentru o zonã istoricogeograficã, etnograficã sau pentru un autor;
c) raritatea sau apartenenþa la o serie restrânsã pentru
o zonã istorico-geograficã, etnograficã sau pentru o perioadã istoricã;
d) tipicitatea pentru o zonã istorico-geograficã, etnograficã, pentru un stil sau pentru o epocã;
e) frecvenþa obiectivelor valoroase într-un ansamblu istoric constituit.
Art. 11. Ñ (1) Criteriul referitor la valoarea memorialsimbolicã are drept scop stabilirea valorii imobilului din
punct de vedere al simbolisticii pe care o prezintã imobilul
în cauzã.
(2) La acordarea calificativelor în baza criteriului referitor
la valoarea memorial-simbolicã se au în vedere:
a) imobilele legate de anumite momente ºi locuri istorice, culturale, politice sau sociale, precum ºi cele reprezentative pentru anumite personalitãþi;
b) construcþiile anterioare dispãrute, de importanþã istoricã recunoscutã, atestate prin orice surse, documentare
sau arheologice;
c) prezenþa în memoria comunitãþii, la nivel naþional sau
local;
d) dacã imobilul respectiv este legat de anumite tradiþii
locale.
Art. 12. Ñ (1) În vederea clasãrii unui imobil în grupa A
a monumentelor istorice este necesar:
a) acordarea cel puþin a unui calificativ excepþional, cu
excepþia imobilelor incluse în Lista patrimoniului mondial ºi
a celor din Lista indicativã de includere în Lista patrimoniului mondial;
b) acordarea cel puþin a calificativului mare la toate criteriile de clasare, cu excepþia criteriului referitor la valoarea
memorial-simbolicã;
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c) acordarea cel puþin a unui calificativ foarte mare, a
unui calificativ mare ºi a unui calificativ medie.
(2) În vederea clasãrii unui imobil în grupa B a monumentelor istorice este necesarã acordarea a cel puþin trei
calificative medie, cu excepþia cazurilor în care, în funcþie
de zona istorico-geograficã, la criteriul vechime se acordã
calificativul micã.
CAPITOLUL IV
Procedura de clasare
Art. 13. Ñ (1) Procedura de clasare se declanºeazã de
cãtre direcþiile pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural
naþional judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, astfel:
1. din oficiu, în urmãtoarele situaþii:
a) pentru bunurile imobile aflate în proprietatea statului sau a unitãþilor administrativ-teritoriale;
b) pentru bunurile imobile aflate în proprietatea cultelor
religioase;
c) pentru bunurile imobile descoperite întâmplãtor sau
în cadrul unor cercetãri arheologice sistematice;
2. la cererea sau, dupã caz, la propunerea:
a) proprietarului bunului imobil, a muzeului municipal
sau judeþean;
b) primarului localitãþii, a consiliului local sau
judeþean, respectiv a Consiliului General al Municipiului
Bucureºti, pe al cãrui teritoriu administrativ se aflã bunul
imobil în cauzã;
c) Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice sau
Comisiei Naþionale de Arheologie;
d) asociaþiilor ºi fundaþiilor legal constituite, cu activitate în domeniul protejãrii monumentelor istorice.
(2) Dosarul de clasare se întocmeºte de cãtre direcþiile
pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, ºi se înainteazã Direcþiei monumentelor istorice în termen de 15 zile
de la înregistrarea cererii sau, dupã caz, a propunerii
prevãzute la alin. (1) pct. 2.
(3) Direcþia monumentelor istorice analizeazã dosarul de
clasare, îl supune spre avizare Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice ºi, dupã caz, înainteazã ministrului
culturii ºi cultelor propunerea de clasare sau de neclasare.
(4) În cazul în care dosarul de clasare este incomplet,
Direcþia monumentelor istorice solicitã direcþiei pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþene, respectiv
a municipiului Bucureºti, în termen de 15 zile de la primirea dosarului, completarea acestuia. Direcþia pentru culturã,
culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþeanã, respectiv a
municipiului Bucureºti, are obligaþia de a completa dosarul
de clasare în termen de 15 zile de la comunicarea solicitãrii de completare.
Art. 14. Ñ (1) Dosarul de clasare cuprinde:
1. documentaþia tehnicã:
a) fiºa analiticã de evidenþã, întocmitã de direcþia
pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional
judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, în a cãrei
razã teritorialã se aflã imobilul;
b) hãrþi ºi planuri de situaþie;
c) releveul actual al imobilului;
d) fotografii interioare ºi exterioare ale imobilului, ale
împrejurimilor ºi ale sitului, dupã caz;
e) date referitoare la folosinþa imobilului;
f) expertizã tehnicã; depunerea la dosarul de clasare
a expertizei tehnice este facultativã;
2. documentaþia istoricã: studiu istorico-arhitectural întocmit de un specialist atestat în domeniul monumentelor istorice;
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3. documentaþia privind situaþia juridicã:
a) copii legalizate de pe actele care atestã dreptul
de proprietate sau alte drepturi reale asupra imobilului;
b) copii legalizate de pe planul cadastral ºi de pe
cartea funciarã;
4. acte administrative:
a) cerere, în cazurile prevãzute la art. 13 alin. (1)
pct. 2;
b) referatul de specialitate al direcþiei pentru culturã,
culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþene, respectiv a
municipiului Bucureºti;
c) avizul comisiei regionale a monumentelor istorice,
cu precizarea propunerii de clasare în grupa A sau, dupã
caz, grupa B a monumentelor istorice;
d) referatul de specialitate al inspectorului de zonã
din cadrul Direcþiei monumentelor istorice din Ministerul
Culturii ºi Cultelor, cu susþinerea clasãrii în grupa A sau,
dupã caz, grupa B a monumentelor istorice;
e) avizul Secþiunii de evidenþã a Comisiei Naþionale
a Monumentelor Istorice;
f) referatul de expertizã al unui specialist atestat de
Ministerul Culturii ºi Cultelor, în cazul în care este
susþinutã clasarea imobilului în altã grupã decât cea
susþinutã de cãtre inspectorul prevãzut la lit. d).
(2) La cererea Comisiei Naþionale a Monumentelor
Istorice, Institutul Naþional al Monumentelor Istorice fundamenteazã din punct de vedere ºtiinþific clasarea monumentelor istorice.
Art. 15. Ñ (1) Direcþiile pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, au obligaþia de a comunica neîntârziat
declanºarea procedurii de clasare, dupã caz, proprietarului,
titularului dreptului de administrare sau, respectiv, titularului
altui drept real asupra bunului imobil.
(2) De la data comunicãrii cãtre proprietar sau cãtre
titularul altor drepturi reale a declanºãrii procedurii de clasare ºi pânã la publicarea ordinului de clasare sau pânã la
emiterea ordinului de neclasare, dupã caz, dar nu mai mult
de 12 luni, bunului imobil în cauzã i se aplicã regimul juridic al monumentelor istorice, potrivit legii.
Art. 16. Ñ (1) În termen de 30 de zile de la primirea
dosarului de clasare, Comisia Naþionalã a Monumentelor
Istorice, în urma analizãrii dosarului, adoptã, dupã caz,
hotãrârea de clasare sau de neclasare.
(2) Bunul imobil în privinþa cãruia Comisia Naþionalã a
Monumentelor Istorice a adoptat hotãrârea de clasare se
claseazã prin ordin al ministrului culturii ºi cultelor, care va
fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Ordinul de clasare emis de ministrul culturii ºi cultelor sau hotãrârea de neclasare se comunicã proprietarului
ºi titularilor de alte drepturi reale, precum ºi autoritãþii
administraþiei publice locale, în termen de cel mult 30 de
zile de la data emiterii.
Art. 17. Ñ (1) Ordinul de clasare sau de neclasare
poate fi contestat de proprietarul bunului imobil în cauzã la
Ministerul Culturii ºi Cultelor în termen de 30 de zile de la
data comunicãrii; contestaþia se soluþioneazã în termen de
30 de zile de la înregistrare.
(2) În cazul în care, prin votul a douã treimi din
numãrul membrilor, Comisia Naþionalã a Monumentelor
Istorice susþine hotãrârea iniþialã de clasare sau de neclasare, ministrul culturii ºi cultelor este îndreptãþit sã respingã
contestaþia.
(3) În cazul în care contestatarul este nemulþumit de
rãspunsul primit, acesta se poate adresa instanþei de contencios administrativ, în condiþiile legii.

(4) În cazul în care ordinul de clasare sau de neclasare
a fost contestat în condiþiile legii, acesta rãmâne definitiv
dupã epuizarea cãilor de atac.
(5) În cazul în care ordinul de clasare sau de neclasare
nu este contestat în condiþiile legii, acesta rãmâne definitiv
dupã 30 de zile de la comunicarea lui în scris proprietarului ºi autoritãþilor administraþiei publice locale.
(6) La data rãmânerii definitive a ordinului de neclasare,
efectele aplicãrii prevederilor art. 15 alin. (2) înceteazã;
reluarea procedurii de clasare nu poate interveni înainte de
3 ani, în absenþa descoperirii unor elemente noi care sã o
justifice.
(7) În situaþia introducerii unei acþiuni în contencios
administrativ împotriva ordinului de clasare, pânã la pronunþarea unei hotãrâri judecãtoreºti rãmase definitive ºi irevocabile asupra bunului imobil în cauzã, se aplicã
prevederile art. 15 alin. (2).
Art. 18. Ñ (1) Ordinul de clasare se publicã prin grija
Ministerului Culturii ºi Cultelor în Monitorul Oficial al
României, Partea I, în termen de 15 zile de la rãmânerea
definitivã.
(2) Calitatea de monument istoric a bunului imobil respectiv se înscrie de cãtre proprietar, fãrã taxã, în cartea
funciarã, în termen de 30 de zile de la data publicãrii ordinului de clasare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 19. Ñ (1) În termen de 90 de zile de la data
publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului de clasare, direcþiile pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, întocmesc ºi comunicã proprietarului Obligaþia
privind folosinþa monumentului istoric, în care sunt precizate
condiþiile ºi regulile de utilizare sau de exploatare ºi de
întreþinere a bunului imobil în cauzã ºi care însoþeºte pe
tot parcursul existenþei imobilului actele de proprietate, de
concesiune sau de închiriere a imobilului în cauzã.
(2) Obligaþia privind folosinþa monumentului istoric este
servitute constituitã în folosul imobilului ºi se înscrie în cartea funciarã de cãtre proprietar în termen de 30 de zile de
la data comunicãrii ei.
Art. 20. Ñ Calitatea de monument istoric este marcatã
în mod obligatoriu pe bunul imobil printr-un însemn amplasat de reprezentanþii primãriei, în condiþiile legii.
CAPITOLUL V
Procedura de declasare
Art. 21. Ñ (1) Declasarea este procedura de radiere din
Lista cuprinzând monumentele istorice a unui bun imobil
sau numai a unei pãrþi din acesta.
(2) Declasarea monumentelor istorice urmeazã aceeaºi
procedurã ca cea prevãzutã pentru clasare. Ea este
declanºatã din oficiu în oricare dintre situaþiile urmãtoare:
a) descãrcarea de sarcinã arheologicã, în cazul siturilor
arheologice, conform avizului Comisiei Naþionale de
Arheologie;
b) dispariþia monumentului istoric.
(3) Dosarul de declasare se întocmeºte de cãtre
direcþiile pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, ºi se înainteazã Direcþiei monumentelor istorice.
(4) Dosarul de declasare este întocmit potrivit prevederilor art. 14 alin. (1), dupã caz.
(5) Direcþia monumentelor istorice analizeazã dosarul de
declasare, îl supune spre avizare Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice ºi înainteazã ministrului culturii ºi
cultelor propunerea de declasare.
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(6) În cazul în care dosarul de declasare este incomplet, Direcþia monumentelor istorice solicitã direcþiei pentru
culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, în termen de 15 zile de la
primirea dosarului, completarea acestuia. Direcþia pentru
culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, are obligaþia de a completa
dosarul de declasare în termen de 15 zile de la comunicarea solicitãrii de completare.
(7) În privinþa procedurii de declasare sunt aplicabile
prevederile art. 15 ºi ale art. 18 alin. (1).
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(5) În cazul în care dosarul de schimbare a grupei de
clasare este incomplet, Direcþia monumentelor istorice solicitã direcþiei pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural
naþional judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, în
termen de 15 zile de la primirea dosarului, completarea
acestuia. Direcþia pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural
naþional judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, are
obligaþia de a completa dosarul de schimbare a grupei de
clasare în termen de 15 zile de la comunicarea solicitãrii
de completare.
(6) În privinþa procedurii de schimbare a grupei de clasare sunt aplicabile prevederile art. 15 ºi 18.

CAPITOLUL VI
Procedura de schimbare a grupei de clasare

CAPITOLUL VII
Procedura de clasare de urgenþã

Art. 22. Ñ (1) Schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice se face potrivit procedurii prevãzute pentru
clasare.
(2) Dosarul de schimbare a grupei de clasare se
întocmeºte de cãtre direcþiile pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, ºi se înainteazã Direcþiei monumentelor istorice
în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii sau, dupã
caz, a propunerii prevãzute la art. 13 alin. (1) pct. 2.
(3) Dosarul de schimbare a grupei de clasare este
întocmit potrivit prevederilor art. 14 alin. (1), dupã caz.
(4) Direcþia monumentelor istorice analizeazã dosarul de
schimbare a grupei de clasare, îl supune spre avizare
Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice ºi, dupã caz,
înainteazã ministrului culturii ºi cultelor propunerea de
schimbare a grupei de clasare.

Art. 23. Ñ (1) Clasarea de urgenþã este procedura
excepþionalã prin care un bun imobil aflat în pericol iminent
de distrugere sau de alterare fizicã este clasat în grupa A
sau B, dupã caz, în vederea luãrii mãsurilor urgente necesare pentru salvarea sa.
(2) Solicitarea declanºãrii procedurii de clasare de
urgenþã se face în termen de maximum 3 zile de la constatarea situaþiei de urgenþã de cãtre proprietar, primar sau
de direcþia pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural
naþional judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti; solicitarea se adreseazã Direcþiei monumentelor istorice.
(3) Împotriva ordinului de clasare de urgenþã proprietarul
se poate adresa instanþei de contencios administrativ.
(4) Pânã la soluþionarea litigiului prevãzut la alin. (3),
bunului imobil în cauzã i se aplicã dispoziþiile art. 15
alin. (2).
ANEXA Nr. 2

LISTA
monumentelor istorice
A. Structura Listei monumentelor istorice
Lista monumentelor istorice este structuratã pe judeþe,
iar în cadrul acestora, pe 6 categorii, în funcþie de natura lor:
Ñ I. Arheologie
Ñ II. Arhitecturã
Ñ III. Monumente de for public
Ñ IV. Monumente memoriale/funerare
Capitolele Listei monumentelor istorice:
1. Codul
2. Denumirea oficialã actualã
3. Denumirea oficialã anterioarã
4. Localitatea Ñ municipiu, oraº, sat
5. Comuna, în cazul satelor
6. Adresa
7. Datare
8. Deþinãtor
9. Codul din Lista monumentelor istorice din 1991Ñ1992.
B. Detalierea structurii
1. Codul:

O datã cu prima publicare a Listei monumentelor istorice în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001, în
anul 2004 fiecare monument istoric va primi un numãr de
cod propriu.
În componenþa numãrului de cod intrã:
Ñ indicativul numeric al judeþului în care se aflã, respectiv 41 pentru municipiul Bucureºti;
Ñ categoria funcþionalã cãruia îi aparþine;
Ñ numãrul curent în cadrul fiecãrei categorii;
Ñ grupa valoricã în care a fost încadrat: A, respectiv B.

2. Denumirea oficialã actualã:

Ñ numele oficial al monumentului istoric, cu care acesta
a fost clasat;
Ñ pentru biserici este obligatorie menþionarea hramului.
3. Denumirea oficialã anterioarã:

Ñ numai în cazuri deosebit de relevante sau când
monumentul istoric a intrat cu o anume denumire în literatura de specialitate.
4. Localitatea

Succesiunea monumentelor istorice în cadrul unui judeþ
este:
Ñ oraºul reºedinþã de judeþ;
Ñ toate localitãþile în ordinea alfabeticã a localitãþilor
(oraºe, sate).
5. Comuna

Pentru comunele de care aparþin satele existã o rubricã
specialã, imediat dupã menþionarea satului.
6. Adresa

Succesiunea monumentelor istorice în cadrul unei localitãþi:
Ñ în localitãþile în care existã strãzi care se individualizeazã prin nume, criteriul este succesiunea alfabeticã:
nume propriu sau comun, numele de familie al unui personaj, dar precedat de prenumele sãu;
Ñ toate monumentele de pe aceeaºi stradã apar în
succesiunea numerelor poºtale;
Ñ în localitãþile în care strãzile nu poartã nume, identificarea monumentului se face prin numãrul de casã/poºtal;
Ñ pentru monumentele din extravilan se indicã repere
topografice ºi de toponimie localã.
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7. Datare:

Ñ cea consemnatã în fiºa analiticã de evidenþã.
8. Deþinãtor

Menþiuni: statul, primãria, cultul religios, privat.
9. Codul din Lista monumentelor istorice din 1991Ñ1992

Lista monumentelor istorice va cuprinde, pentru monumentele înscrise în lista din 1991Ñ1992, ºi codul din
aceasta, pentru o mai lesnicioasã identificare.

C. Principii metodologice de întocmire a Listei
monumentelor istorice din 2004
1. Validarea calitãþii de monument a obiectivelor înscrise
în Lista monumentelor istorice din 1991Ñ1992
2. Introducerea tuturor monumentelor clasate în intervalul 1992Ñ2004
3. Radierea obiectivelor declasate din Lista monumentelor istorice din 1991Ñ1992.

ANEXA Nr. 3

FIªA ANALITICÃ
de evidenþã a monumentelor istorice
1. IDENTIFICARE

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.4.
1.5.

Cod
Lista 1955
Lista 1991Ñ1992
Lista 2004
Categorie
Monument
Ansamblu
Sit
Denumirea actualã
Denumirea originarã
Denumiri anterioare

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVÃ/AMPLASAMENT

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.

Stat
Judeþ/nume/indicativ/numãr
Oraº; satÑcomunã actuale
Cod poºtal
Stradã, numãr actuale
Oraº; satÑcomunã originare/anterioare
Stradã, numãr anterioare
Referinþe cartografice/toponimie
Referinþe cadastrale
Referinþe privitoare la zona de protecþie
Categoria de arhitecturã
Tipul de folosinþã sau funcþiunea
Folosinþa actualã
Folosinþa iniþialã
Folosinþa anterioarã
Reglementãrile urbanistice în care se înscrie

3. STATUT PROPRIETATE

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Actualul proprietar
Proprietar originar
Proprietari anteriori
Utilizator

4. DATARE

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Datare prin perioade/secole
Datare prin intervale de date
Datare precisã
Justificarea datãrii

5. PERSOANE ªI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.1.
5.2.
5.3.

Ctitor/finanþator
Autor/meºter
Istoric
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6. DESCRIERE

6.1.
6.2.

Zona ºi aºezarea
Descriere obiectiv individual
Ñ Plan
Ñ Elevaþie
Ñ Volumetrie
Ñ Faþade
Ñ Formã învelitoare
Ñ Compartimentare interioare
Ñ Extinderi
Ñ Anexe
Elemente de construcþie
Materiale ºi tehnici de construcþie/structurã
Materiale de acoperiº
Componente artistice
Mobilier
Inscripþii
Încadrare stilisticã
Patrimoniu mobil

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

7. CONSERVARE, RESTAURARE, PREZERVARE

7.1.
7.2.
7.3.

Starea generalã de conservare
Lucrãri anterioare de restaurare
Propuneri restaurare, reabilitare, reconversie

8. DOCUMENTARE/REFERINÞE

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Bibliografie
Dosare ºi rapoarte, în arhive
Hãrþi, planuri, desene
Fotografii
Alte informaþii

9. NIVELUL DE INTERES/CLASARE

9.1.

Grupa valoricã:
Ñ A
Ñ B
Categoria dupã natura obiectivului:
Ñ I
Ñ II
Ñ III
Ñ IV
Criterii de evaluare globalã
Data ºi documentul protecþiei
Codul primit prin respectivul act

9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

10. SISTEMATIZAREA EVIDENÞEI

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

Data redactãrii fiºei
Instituþia în cadrul cãreia s-a redactat fiºa
Autorul fiºei ºi calitatea acestuia
Trimiterea la documentaþia fotograficã aferentã
Trimiterea la documentaþia desenatã aferentã
Semnãtura autografã a specialistului care a întocmit fiºa
Semnãtura ºi ºtampila conducãtorului instituþiei în
cadrul cãreia s-a redactat fiºa
Numãrul procesului-verbal de validare în Comisia
regionalã a monumentelor istorice

10.8.

FIªÃ MINIMALÃ
de evidenþã a monumentelor istorice1)
1. IDENTIFICARE

1.1.
1.1.1.
1)

Cod
Lista 1955
Se completeazã numai capitolele ºi rubricile marcate cu bold.
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1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.4.
1.5.

Lista 1991Ñ1992
Lista 2004
Categorie
Monument
Ansamblu
Sit
Denumirea actualã
Denumirea originarã
Denumiri anterioare

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVÃ/AMPLASAMENT

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.

Stat
Judeþ/nume/indicativ/numãr
Oraº; sat Ñ comunã actuale
Cod poºtal
Stradã, numãr actuale
Oraº; sat Ñ comunã originare/anterioare
Stradã, numãr anterioare
Referinþe cartografice/toponimie
Referinþe cadastrale
Referinþe privitoare la zona de protecþie
Categoria de arhitecturã
Tipul de folosinþã sau funcþiunea
Folosinþa actualã
Folosinþa iniþialã
Folosinþa anterioarã
Reglementãrile urbanistice în care se înscrie

3. STATUT PROPRIETATE

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Actualul proprietar
Proprietar originar
Proprietari anteriori
Utilizator

4. DATARE

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Datare prin perioade/secole
Datare prin intervale de date
Datare precisã
Justificarea datãrii

5. PERSOANE ªI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.1.
5.2.
5.3.

Ctitor/finanþator
Autor/meºter
Istoric

6. DESCRIERE

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

Zona ºi aºezarea
Descriere obiectiv individual
Ñ Plan
Ñ Elevaþie
Ñ Volumetrie
Ñ Faþade
Ñ Formã învelitoare
Ñ Compartimentare interioare
Ñ Extinderi
Ñ Anexe
Elemente de construcþie
Materiale ºi tehnici de construcþie/structurã
Materiale de acoperiº
Componente artistice
Mobilier
Inscripþii
Încadrare stilisticã
Patrimoniu mobil
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7. CONSERVARE, RESTAURARE, PREZERVARE

7.1.
7.2.
7.3.

Starea generalã de conservare
Lucrãri anterioare de restaurare
Propuneri restaurare, reabilitare, reconversie

8. DOCUMENTARE/REFERINÞE

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Bibliografie
Dosare ºi rapoarte, în arhive
Hãrþi, planuri, desene
Fotografii
Alte informaþii

9. NIVELUL DE INTERES/CLASARE

9.1.
9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

Grupa valoricã:
ÑA
ÑB
Categoria dupã natura obiectivului:
ÑI
Ñ II
Ñ III
Ñ IV
Criterii de evaluare globalã
Data ºi documentul protecþiei
Codul primit prin respectivul act

10. SISTEMATIZAREA EVIDENÞEI

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.

Data redactãrii fiºei
Instituþia în cadrul cãreia s-a redactat fiºa
Autorul fiºei ºi calitatea acestuia
Trimiterea la documentaþia fotograficã aferentã
Trimiterea la documentaþia desenatã aferentã
Semnãtura autografã a specialistului care a întocmit
fiºa
Semnãtura ºi ºtampila conducãtorului instituþiei
în cadrul cãreia s-a redactat fiºa
Numãrul procesului-verbal de validare în comisia
regionalã a monumentelor istorice

MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR

ORDIN
privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaþiei privind folosinþa monumentului istoric
ºi a conþinutului acesteia
În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Culturii ºi Cultelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în baza dispoziþiilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
ministrul culturii ºi cultelor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Metodologia de întocmire a
Obligaþiei privind folosinþa monumentului istoric ºi conþinutul
acesteia, prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2 care fac parte
integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþia monumentelor istorice din cadrul
Ministerului Culturii ºi Cultelor, Institutul Naþional al

Monumentelor Istorice ºi direcþiile pentru culturã, culte ºi
patrimoniul cultural naþional judeþene ºi a municipiului
Bucureºti vor duce la îndeplinire dispoziþiile prezentului
ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Bucureºti, 18 iunie 2003.
Nr. 2.684.
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ANEXA Nr. 1

METODOLOGIA
de întocmire a Obligaþiei privind folosinþa monumentului istoric
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Obligaþia privind folosinþa monumentului
istoric este un document obligatoriu, cu caracter permanent,
prin care sunt precizate condiþiile ºi regulile de utilizare sau
de exploatare ºi de întreþinere a unui monument istoric.
(2) Obligaþia privind folosinþa monumentului istoric face
parte integrantã din cartea tehnicã a construcþiei. În situaþia
în care aceasta nu existã, Obligaþia privind folosinþa monumentului istoric þine locul documentaþiei tehnice de utilizare
a bunului imobil, în condiþiile legii.
Art. 2. Ñ Obligaþia privind folosinþa monumentului istoric
însoþeºte actele de proprietate, de concesiune sau de
închiriere pe tot parcursul existenþei imobilului în cauzã.
Art. 3. Ñ Obligaþia privind folosinþa monumentului istoric
este servitute constituitã în folosul imobilului ºi se înscrie
în Cartea funciarã de cãtre proprietar, respectiv titular al
dreptului de administrare, în termen de 30 de zile de la
data comunicãrii.
CAPITOLUL II
Redactarea Obligaþiei privind folosinþa
monumentului istoric
Art. 4. Ñ (1) Emitentul Obligaþiei privind folosinþa monumentului istoric este direcþia pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþeanã, respectiv a municipiului
Bucureºti, în a cãrei razã teritorialã este situat monumentul
istoric.
(2) Obligaþia privind folosinþa monumentului istoric se
întocmeºte de cãtre specialiºtii serviciilor monumente istorice din cadrul direcþiilor pentru culturã, culte ºi patrimoniul
cultural naþional judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti,
prevãzute la alin. (1), în conformitate cu modelul prevãzut
în anexa nr. 2 la ordin.
(3) Obligaþia privind folosinþa monumentului istoric se
întocmeºte numai dupã cercetarea, la faþa locului, a imobilului.
Art. 5. Ñ (1) Obligaþia privind folosinþa monumentului
istoric cuprinde formularul Obligaþiei privind folosinþa monumentului istoric, Inventarul monumentului istoric, prevãzut în
anexa A la Obligaþia privind folosinþa monumentului istoric,
ºi Procesul-verbal de constatare a stãrii generale de
conservare a monumentului istoric, prevãzut în anexa B la
Obligaþia privind folosinþa monumentului istoric.
(2) Anexele A ºi B fac parte integrantã din Obligaþia privind folosinþa monumentului istoric.
Art. 6. Ñ (1) La pct. 1 ”Date de identificareÒ din cap. I
al formularului Obligaþiei privind folosinþa monumentului istoric, variantele corecte vor fi marcate prin bifare, în cãsuþele
corespunzãtoare.
(2) La pct. 1 ”Date de identificareÒ din cap. I al formularului Obligaþiei privind folosinþa monumentului istoric,
subpct. 1.1 va fi completat cu codul numeric al monumentului istoric, prevãzut în Lista monumentelor istorice, ºi se
va marca prin bifare cãsuþa corespunzãtoare listei în care
figureazã monumentul istoric.
(3) La pct. 1 ”Date de identificareÒ din cap. I al formularului Obligaþiei privind folosinþa monumentului istoric, la
subpct. 1.4, 1.5 ºi 1.6 vor fi menþionate denumirile cu care
monumentul istoric este înregistrat în Lista monumentelor
istorice.
(4) La pct. 2 ”Localizare administrativã/AmplasamentÒ din
cap. I al formularului Obligaþiei privind folosinþa monumentului istoric, subpct. 2.1, 2.2 ºi 2.3 vor fi completate ºi cu
denumirile anterioare ºi originare ale localitãþilor ºi strãzilor,

precum ºi cu numerele anterioare ºi originare, dacã este
cazul.
(5) La pct. 2 ”Localizare administrativã/AmplasamentÒ din
cap. I al formularului Obligaþiei privind folosinþa monumentului istoric, subpct. 2.6 va fi completat cu datele privind
delimitarea zonei de protecþie, prevãzute în ordinul ministrului culturii ºi cultelor de clasare a monumentului istoric.
(6) În situaþia în care pentru un imobil existã documentaþie tehnicã cadastralã întocmitã ºi avizatã în conformitate cu dispoziþiile legale în vigoare, subpct. 2.7 din
formularul menþionat la alin. (5) va fi completat cu numãrul
cadastral, respectiv numãrul de Carte funciarã.
(7) Subpunctele de la pct. 5 ”Descriere sumarãÒ din cap. I al
formularului Obligaþiei privind folosinþa monumentului istoric
vor fi completate pe baza datelor prevãzute în Inventarul
monumentului istoric ºi în Procesul-verbal de constatare a
stãrii generale de conservare a monumentului istoric.
(8) La pct. 6 ”Conservare, restaurare, prezervareÒ din
cap. I al formularului Obligaþiei privind folosinþa monumentului istoric, subpct. 6.1 va fi completat pe baza datelor din
Procesul-verbal de constatare a stãrii generale de conservare a monumentului istoric.
Art. 7. Ñ (1) Rubricile cap. IV ”Condiþiile de utilizare, de
exploatare ºi întreþinere ale monumentului istoricÒ vor fi
completate distinct, pentru fiecare monument istoric, în
funcþie de natura folosinþei, de starea de conservare ºi de
caracteristicile structurale ºi stilistice ale acestuia.
(2) Prevederile cap. IV ”Condiþiile de utilizare, de exploatare ºi întreþinere ale monumentului istoricÒ vor specifica:
a) mãsuri pentru evitarea surselor potenþiale de umiditate (învelitori, terase, jgheaburi ºi burlane, canalizãri exterioare, izolaþii termice Ñ legate ºi de funcþiune, izolãri la
punþile termice clasice Ñ contur goluri exterioare, spaþii
ventilate mecanic);
b) mãsuri pentru asigurarea climatului corespunzãtor
necesar conservãrii monumentului istoric;
c) mãsuri pentru asigurarea bunei funcþionãri a
instalaþiilor electrice (curente, de forþã, împãmântãri,
paratrãsnet), sanitare (apã-canal), încãlzire (în special sobe,
coºuri de fum, dar ºi centralele proprii);
d) mãsuri pentru remedierea degradãrilor primare la tencuieli interioare ºi exterioare, zugrãveli, vopsitorii, etanºãri,
pardoseli, tâmplãrie, feronerie;
e) mãsuri pentru protejarea decoraþiilor originare împotriva acþiunii factorilor fizici sau chimici;
f) materiale ºi tehnici adecvate pentru realizarea
lucrãrilor de consolidare, conservare ºi restaurare a monumentului istoric.
(3) Lista categoriilor de mãsuri specifice pentru exploatarea monumentului istoric, prevãzute la alin. (2), nu este
limitativã.
CAPITOLUL III
Transmiterea Obligaþiei privind folosinþa
monumentului istoric
Art. 8. Ñ (1) Obligaþia privind folosinþa monumentului
istoric va fi înmânatã proprietarului, sub semnãturã, în termen de 90 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial
al României, Partea I, a ordinului ministrului culturii ºi cultelor de clasare a monumentului istoric.
(2) Pentru monumentele istorice din domeniul public sau
privat al statului sau al unitãþilor administrativ-teritoriale,
Obligaþia privind folosinþa monumentului istoric va fi
înmânatã instituþiilor publice titulare ale dreptului de
administrare asupra bunurilor imobile respective, în condiþiile
prevãzute la alin. (1).
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Art. 9. Ñ În cazul ansamblurilor ºi siturilor monument
istoric, Obligaþia privind folosinþa monumentului istoric se
întocmeºte pentru fiecare proprietar sau titular al dreptului
de administrare asupra imobilelor aflate în perimetrul acestora ºi se transmite potrivit procedurii prevãzute la art. 8.
Art. 10. Ñ Obligaþia privind folosinþa monumentului istoric se întocmeºte în trei exemplare, dintre care un exemplar va fi transmis Direcþiei monumentelor istorice din
cadrul Ministerului Culturii ºi Cultelor, un exemplar va fi
pãstrat de cãtre direcþia pentru culturã, culte ºi patrimoniul
cultural naþional judeþeanã, respectiv a municipiului
Bucureºti, emitentã, ºi un exemplar va fi transmis proprietarului, respectiv titularului dreptului de administrare asupra
monumentului istoric.

Art. 11. Ñ Specialiºtii serviciilor monumente istorice din
cadrul direcþiilor pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural
naþional judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, vor
verifica periodic, cel puþin o datã pe an ºi în mod obligatoriu la fiecare sesizare, modul în care sunt respectate prevederile Obligaþiei privind folosinþa monumentului istoric.
Art. 12. Ñ Direcþiile pentru culturã, culte ºi patrimoniul
cultural naþional judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti,
vor furniza proprietarilor, titularilor dreptului de administrare,
precum ºi altor titulari de drepturi reale asupra monumentelor istorice, la cerere, informaþii privind legislaþia din
domeniul protejãrii monumentelor istorice, precum ºi listele
oficiale cuprinzând agenþii economici autorizaþi de Ministerul
Culturii ºi Cultelor sã efectueze intervenþii asupra monumentelor istorice.
ANEXA Nr. 2

MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR
Direcþia pentru culturã, culte ºi patrimoniul
cultural naþional a judeþului É................É/
a municipiului Bucureºti
OBLIGAÞIE
privind folosinþa monumentului istoric
nr. É.........É din É................É
CAPITOLUL I
Informaþii generale
1. Date de identificare
1.1. Cod
¨ Lista
¨ Lista
¨ Lista

nr. É................É
1955
1991Ñ1992
2004

1.2. Grupa:
¨ A Ñ monument istoric de valoare naþionalã ºi universalã
¨ B Ñ monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local
1.3. Categorie:
¨ Monument
¨ Ansamblu
¨ Sit
1.4. Denumirea actualã ................................................................................................................
1.5. Denumiri anterioare ................................................................................................................
1.6. Denumirea originarã ..............................................................................................................
2. Localizare administrativã/Amplasament
2.1. Localitate ................................................................................................................................
2.2. Strada .............................................................................ÉÉ nr. ..........................................
2.3. Sector ..................... /Judeþ ....................................................................................................
2.4. Cod poºtal ..............................................................................................................................
2.5. Referinþe cartografice/Toponimie
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2.6. Referinþe privind zona de protecþie a monumentului istoric ..............................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2.7. Date cadastrale ......................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2.8. Reglementãrile urbanistice în care se înscrie ....................................................................
..................................................................................................................................................................
2.9. Categoria de arhitecturã ........................................................................................................
2.10. Tipul de folosinþã sau funcþiunea ........................................................................................
2.11. Folosinþa actualã ..................................................................................................................
2.12. Folosinþa anterioarã ..............................................................................................................
2.13. Folosinþa originarã ................................................................................................................
3. Datare
3.1. Perioada ............................................ an É.........................É
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4. Persoane ºi evenimente asociate istoriei monumentului
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
5. Descriere sumarã
5.1. Materiale ºi tehnici de construcþie utilizate/structurã ..........................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
5.2. Componente artistice ..............................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
5.3. Mobilier ....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
5.4. Inscripþii ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
5.5. Încadrare stilisticã ..................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
6. Conservare, restaurare, prezervare
6.1. Starea generalã de conservare în momentul eliberãrii Obligaþiei privind folosinþa monumentului istoric ..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
6.2. Propuneri de restaurare, reabilitare, reconversie
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
CAPITOLUL II
Regim juridic
1. Proprietar actual ........................................................................................................................
2. Titlul de proprietate ..................................................................................................................
3. Concesionarul/locatarul/titularul dreptului de administrare actual ..........................................
4. Proprietari anteriori ....................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
CAPITOLUL III
Obligaþiile proprietarilor, titularilor dreptului de administrare,
concesionarilor ºi locatarilor monumentelor istorice
1. Sã întreþinã, sã foloseascã ºi sã exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor
Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice ºi a prezentei Obligaþii privind folosinþa
monumentului istoric.
2. Sã asigure paza monumentelor istorice ºi sã ia mãsuri pentru apãrarea împotriva
incendiilor.
3. Sã înºtiinþeze de urgenþã, în scris, direcþia pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural
naþional judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, precum ºi primarul localitãþii în a cãrei razã
teritorialã se aflã situat monumentul istoric, despre orice modificãri sau degradãri în starea fizicã a
monumentelor istorice deþinute.
4. Sã asigure, în condiþiile legii, accesul specialiºtilor desemnaþi de Ministerul Culturii ºi
Cultelor sau de direcþiile pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþene, respectiv a
municipiului Bucureºti, în vederea constatãrii stãrii de conservare sau pentru efectuarea de cercetãri,
inclusiv arheologice, de expertizare a monumentelor istorice ºi pentru operaþiunile de evidenþã.
5. Sã obþinã avizele prevãzute de lege pentru toate intervenþiile prevãzute la art. 22 din
Legea nr. 422/2001.
6. Sã asigure efectuarea lucrãrilor de conservare, consolidare, restaurare, precum ºi a
oricãror alte lucrãri, conform prevederilor legale, numai de cãtre persoanele fizice sau juridice
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atestate în acest sens ºi sã prevadã în contracte condiþiile ºi termenele de execuþie cuprinse în
avizul de specialitate.
7. Sã respecte toate condiþiile ºi termenele de execuþie cuprinse în avizul de specialitate
atunci când executã ei înºiºi lucrãri de întreþinere curentã sau orice alte intervenþii.
8. Sã permitã, pe baza prevederilor contractuale, executarea intervenþiilor asupra monumentelor istorice deþinute, în cazul în care acestea sunt iniþiate ºi finanþate de persoane juridice
abilitate în condiþiile legii.
9. Sã permitã montarea ºi sã întreþinã însemnul ºi sigla ”Monument istoricÒ.
10. Sã obþinã avizul direcþiei pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþene,
respectiv a municipiului Bucureºti, ºi sã asigure pe propria rãspundere condiþii corespunzãtoare
de vizitare, fotografiere, filmare, reproducere ºi de publicitate, în cazul în care, la solicitarea lor,
proprietarii introduc monumentele istorice în circuit public.
11. Sã comunice direcþiei pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþene,
respectiv a municipiului Bucureºti, orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare sau al altor drepturi reale, dupã caz, asupra monumentelor istorice.
12. Sã înºtiinþeze în scris direcþia pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional
judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, despre intenþia de a înstrãina monumentul istoric, în
vederea exercitãrii dreptului de preempþiune al statului sau, dupã caz, al unitãþii administrativ-teritoriale, în condiþiile Legii nr. 422/2001.
13. Sã notifice viitorului proprietar, titular al dreptului de administrare, chiriaº sau concesionar,
regimul juridic al monumentului istoric pe care îl deþine, precum ºi Obligaþia privind folosinþa
monumentului istoric.
14. Sã înºtiinþeze în scris direcþia pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional
judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, despre schimbarea proprietarului sau a administratorului, în termen de 15 zile de la data încheierii contractelor, potrivit legii, ºi sã transmitã acesteia
o copie de pe acte.
15. Sã înscrie Obligaþia privind folosinþa monumentului istoric în Cartea funciarã, în termen
de 30 de zile de la data comunicãrii acesteia.
16. Sã asigure o întreþinere curentã corespunzãtoare prin folosirea unor materiale adecvate,
compatibile cu cele din structura monumentului istoric.
17. Sã utilizeze monumentul istoric numai în scopuri compatibile cu destinaþia sa iniþialã.
CAPITOLUL IV
Condiþiile de utilizare, de exploatare ºi întreþinere ale monumentului istoric
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Prezentul act a fost întocmit în trei exemplare ºi a fost transmis proprietarului/titularului dreptului de administrare direct/prin poºtã/prin mandatar la data de .........................................................
Direcþia pentru culturã, culte ºi patrimoniul
cultural naþional a judeþului.........................
.............................../a municipiului Bucureºti
Director,
....................................................................
(numele ºi prenumele în clar, semnãtura ºi ºtampila)

Proprietar persoanã fizicã,
..........................................................................
(numele ºi prenumele în clar ºi semnãtura)

Proprietar persoanã juridicã/
Titular al dreptului de administrare,
......................................................................
......................................................................
(denumirea persoanei juridice/instituþiei publice)

ªef Serviciu monumente istorice,
....................................................................
(numele ºi prenumele în clar ºi semnãtura)

Conducãtorul persoanei juridice/
instituþiei publice,
......................................................................
(funcþia, numele ºi prenumele în clar,
semnãtura ºi ºtampila)
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ANEXA A
la Obligaþia privind folosinþa monumentului istoric
nr. .......... din ..................

MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR
Direcþia pentru culturã, culte
ºi patrimoniul cultural naþional
a judeþului ............................../
a municipiului Bucureºti

INVENTARUL
monumentului istoric
A. Date generale
Monumentul istoric ......................................................................................................................
..................................................................................................................................................................,
grupa ........................, înregistrat cu nr. ..............................., cod nr. ..............................., în Lista
monumentelor istorice din anul .........., situat în localitatea ........................, str. ..............................
nr. ......., judeþul/sectorul ........................................, cod poºtal ................................................ .
Proprietar/titular al dreptului de administrare ................................................................, cu
sediul/domiciliul în localitatea ........................................................, str. ........................... nr. .....,
judeþul/sectorul ................................., reprezentat de ................................................................, cu
funcþia de ................................................................ .
B. Descrierea monumentului/ansamblului
1. Suprafaþa imobilului ............................................... m2
2. Numãrul corpurilor de clãdire ...............................,
din care monumente istorice ...............................
Corpuri
(denumirea)

Nr. încãperi/încãperea

Suprafaþa
(m2)

1. ................................

..........................................
1/1
1/2
1/3

............................
............................
............................
............................

2. ................................

..........................................
2/1
2/2

............................
............................
............................

C. Inventarul fix al încãperilor
Corp/încãpere
1/1
1/2

Inventarul fix
.......................................................................................................
.......................................................................................................
........................................................................................................

.
.
.
2/1
2/2
.
.
.

........................................................................................................
........................................................................................................
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D. Inventarul elementelor de amenajãri exterioare
Element

Poziþie în spaþiu

D1 ........................

........................................................................................................

D2 ........................

........................................................................................................
........................................................................................................

.
.
.
.
.
Direcþia pentru culturã, culte ºi patrimoniul
cultural naþional a judeþului.........................
.............................../a municipiului Bucureºti
Director,
....................................................................
(numele ºi prenumele în clar, semnãtura ºi ºtampila)

Proprietar persoanã fizicã,
..........................................................................
(numele ºi prenumele în clar ºi semnãtura)

Proprietar persoanã juridicã/
Titular al dreptului de administrare,
......................................................................
......................................................................
(denumirea persoanei juridice/instituþiei publice)

ªef Serviciu monumente istorice,
....................................................................
(numele ºi prenumele în clar ºi semnãtura)

Conducãtorul persoanei juridice/
instituþiei publice,
......................................................................
(funcþia, numele ºi prenumele în clar,
semnãtura ºi ºtampila)
ANEXA B
la Obligaþia privind folosinþa monumentului istoric
nr. .......... din ..................

MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR
Direcþia pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional
a judeþului ............................../a municipiului Bucureºti
PROCES-VERBAL
de constatare a stãrii generale de conservare a monumentului istoric
Monumentul istoric ..................................................................................................................,
grupa ............................, înregistrat cu nr. .............................., cod nr. ........................., în Lista
monumentelor istorice din anul .............., situat în localitatea ........................................................,
str. ............................................... nr. ..........., judeþul/sectorul ................................................, cod
poºtal .............
Astãzi .............., subsemnaþii: ................................................................, în calitate de reprezentant al Direcþiei pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional a judeþului ................................/a
municipiului Bucureºti, ºi ....................................................................................................., în calitate
de proprietar/reprezentant al proprietarului persoanã juridicã/titularului dreptului de administrare .............................................................................................................................., am încheiat
prezentul proces-verbal prin care se face constatarea privind starea generalã de conservare a
monumentului istoric.
Date tehnice (pe corpuri de clãdiri)1)
Elementul de construcþie

Elemente de structurã:
Ñ fundaþii
Ñ ziduri
Ñ planºee
Ñ bolþi
Ñ scãri
Ñ ºarpantã
1)
2)

Natura elementelor
(materialul din care este realizat)
ºi încãperea

................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

Starea de conservare2)

..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Analiza se face pe fiecare corp de clãdire.
Aprecierea, dupã calificativele: foarte bunã, bunã, rea, distrus (dispãrut).
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Elemente de arhitecturã:
Ñ învelitori
Ñ jgheaburi, burlane,
aruncãtoare de apã
Ñ parament exterior
Ñ tâmplãrii exterioare
(uºi, ferestre)
Ñ pardoseli
Ñ parament interior
(tencuieli, placaje etc.)
Ñ tâmplãrii interioare

................................................
................................................
.................................................
................................................
................................................

..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

................................................
................................................

..................................................
..................................................

................................................

..................................................

Elemente de mobilier fix inclus:
Ñ ................................................................................................................................
Ñ ................................................................................................................................
Decoraþii exterioare
......................................
................................................ ..................................................
......................................
................................................ ..................................................
Decoraþii interioare
......................................
................................................ ..................................................
......................................
................................................ ..................................................
Dotãri:
Ñ instalaþii electrice
................................................ ..................................................
Ñ instalaþii sanitare
................................................ ..................................................
(apã-canal)
Ñ instalaþii încãlzire
................................................ ..................................................
Ñ instalaþii paratrãsnet
................................................ ..................................................
Ñ alte instalaþii
................................................ ..................................................
Elemente de amenajãri exterioare:
Ñ trotuare, pavaje
................................................ ..................................................
Ñ alei
................................................ ..................................................
Ñ plantaþii
................................................ ..................................................
Ñ elemente de mobilier
................................................ ..................................................
exterior (lampadare,
statui, fântâni etc.)
................................................ ..................................................
Ñ altele (dupã caz)
................................................ ..................................................
Direcþia pentru culturã, culte ºi patrimoniul
cultural naþional al judeþului.........................
.............................../a municipiului Bucureºti
Director,
....................................................................
(numele ºi prenumele în clar, semnãtura ºi ºtampila)

Proprietar persoanã fizicã,
..........................................................................
(numele ºi prenumele în clar ºi semnãtura)

Proprietar persoanã juridicã/
Titular al dreptului de administrare,
......................................................................
(denumirea persoanei juridice/instituþiei publice)

ªef Serviciu monumente istorice,
....................................................................
(numele ºi prenumele în clar ºi semnãtura)

Conducãtorul persoanei juridice/
instituþiei publice,
......................................................................
(funcþia, numele ºi prenumele în clar,
semnãtura ºi ºtampila)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
ºi nr. 5069427282 Direcþia de Trezorerie ºi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureºti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448/24.VI.2003 conþine 16 pagini.

Preþul de vânzare 12.500 lei

ISSN 1453Ñ4495

