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ORDIN nr. 2.032 din 14 iulie 1999 pentru înfiinţarea Comisiei de 
Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice şi aprobarea normelor şi 
criteriilor de atestare a experţilor în domeniul protejării monumentelor 
istorice şi a specialiştilor în domeniul conservării şi restaurării monumentelor 
istorice 
Ministrul culturii, 
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) şi ale art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 
134/1998 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, 
în vederea exercitării de către Ministerul Culturii a rolului de organizator al activităţii de 
atestare tehnico-profesională a specialiştilor care activează în domeniul conservării şi 
restaurării monumentelor istorice, conform art. 5 pct. 5.14 lit.a) din Hotărârea Guvernului 
nr. 134/1998, 
având în vedere dispoziţiile art. 8 lit. b) şi c) şi ale art. 10 lit. k) şi l) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, aprobată şi 
modificată prin Legea nr. 41/1995, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/1997, 
aprobată şi modificată prin Legea nr. 56/1998, 
emite următorul ordin: 

Art. 1 
(1)Se înfiinţează Comisia de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice, denumită în 
continuare C.A.D.M.I. 
(2)Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.A.D.M.I. se aprobă prin ordin al 
ministrului culturii în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului 
ordin. 

Art. 2 
(1)Se aprobă Normele privind atestarea experţilor în domeniul protejării monumentelor 
istorice şi a specialiştilor în domeniul conservării şi restaurării monumentelor istorice, 
prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. 
(2)Se aprobă Criteriile de atestare a experţilor în domeniul protejării monumentelor 
istorice şi a specialiştilor în domeniul conservării şi restaurării monumentelor istorice, 
prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 3 
(1)Se instituie Registrul experţilor în domeniul protejării monumentelor istorice, denumit 
în continuare registrul experţilor. 
(2)Se instituie Registrul specialiştilor în domeniul conservării şi restaurării monumentelor 
istorice, denumit în continuare registrul specialiştilor. 

Art. 4 
(1)Înscrierea persoanelor fizice în registrul experţilor şi în registrul specialiştilor se face 
de către Direcţia monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile Normelor privind 
atestarea experţilor în domeniul protejării monumentelor istorice şi a specialiştilor în 
domeniul conservării şi restaurării monumentelor istorice. 
(2)Persoanele fizice străine care au dreptul de a realiza activităţi în domeniul protejării, 
conservării şi restaurării monumentelor istorice în statul a cărui cetăţenie o au vor putea fi 
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înscrise în registrul experţilor şi în registrul specialiştilor pe o perioadă determinată de 
maximum 12 luni, la propunerea C.A.D.M.I., prin ordin al ministrului culturii. 
(3)Numele persoanelor înscrise în registrul experţilor şi în registrul specialiştilor vor fi 
publicate anual în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. 5 
(1)Centrul de Perfecţionare şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, instituţie 
aflată în subordinea Ministerului Culturii, va asigura spaţiile, personalul, materialele şi 
aparatura necesare în vederea desfăşurării activităţii de atestare. 
(2)În vederea acoperirii cheltuielilor cu desfăşurarea activităţii de atestare, efectuate de 
Centrul de Perfecţionare şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, acesta va 
practica tarife stabilite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii nr. 
4.067/1999. 

Art. 6 
Direcţia monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii şi Centrul de 
Perfecţionare şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin. 

Art. 7 
Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
-****-  

Ministrul culturii, 
Ion Caramitru 

ANEXA Nr. 1:  
NORME privind atestarea experţilor în domeniul protejării monumentelor istorice 
şi a specialiştilor în domeniul conservării şi restaurării monumentelor istorice

ANEXA Nr. 2: TABEL privind domeniile, calităţile şi exigenţele de 
atestare a experţilor şi specialiştilor în domeniul protejării, conservării şi 
estaurării monumentelor istorice r 

Calităţi 
Specialişti 

Specializări 
Studii, 

investigaţii, 
cercetări şi 
evidenţa 

monumentelor 
istorice 

Verificare 
proiecte 

Şef proiect 
complex Şef proiect Executare 

lucrări 
Dirigentare 

lucrări 

Inspecţia şi 
urmărirea 

comportării în 
timp a 

monumentelor 
istorice 

Nr. 
crt. Domenii 

Experţi 

A B C D E F G 
1. Restaurare arhitectură *) *) *) *) *) *) *) 
2. Urbanism, parcuri şi grădini *) *) *) *) *) *) *) 
3. Cercetare monumente istorice 

E1 

*)           *) 
4. Inginerie - consolidare şi/sau 

restaurare structuri istorice 
E2   *)   *) *) *) *) 

5. Inginerie - instalaţii     *)   *) *) *) *) 
6. Componente artistice E3 *) *)   *) *) *) *) 
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Restaurare pictură murală 
7. Componente artistice 

Restaurare pictură pe lemn 
*) *)   *) *) *) *) 

8. Componente artistice 
Restaurare lemn, sculptură 
lemn 

  *)   *) *) *) *) 

9. Componente artistice 
Restaurare piatră, sculptură 
piatră 

*) *)   *) *) *) *) 

10. Componente artistice 
Restaurare metal 

E4 

*) *)   *) *) *) *) 

11. Arheologie - 
preistorie,antichitate 

*) *)     *) *) *) 

12. Arheologie-ev mediu, perioada 
modernă 

E5 
*) *)     *) *) *) 

__________ 
*) Specializările în care sunt atestaţi specialiştii. 

ANEXA Nr. 3: CRITERII de atestare a experţilor în domeniul protejării 
monumentelor istorice şi a specialiştilor în domeniul conservării şi restaurării 
monumentelor istorice 

CAPITOLUL I: Calităţi şi domenii de atestare 

Art. 1 
Calităţile în care, potrivit legii, se face atestarea specialiştilor, persoane fizice cu 
activitate în domeniul monumentelor istorice, sunt: 
a)expert în domeniul protejării monumentelor istorice, denumit în continuare expert; 
b)specialist în domeniul conservării şi restaurării monumentelor istorice, denumit în 
continuare specialist. 

Art. 2 
Domeniile în care se face atestarea experţilor conform anexei nr. 2 sunt: 
a)E1 - restaurare arhitectură; urbanism, parcuri şi grădini; cercetare monumente istorice; 
b)E2 - inginerie - consolidare şi/sau restaurare structuri istorice; 
c)E3 - componente artistice - restaurare pictură murală şi pictură pe lemn; 
d)E4 - componente artistice - restaurare lemn şi sculptură lemn, restaurare piatră şi 
sculptură piatră, restaurare metal; 
e)E5 - arheologie - preistorie, antichitate, ev mediu, perioada modernă. 

Art. 3 
Domeniile în care se face atestarea specialiştilor conform anexei nr. 2 sunt: 
a)1. restaurare arhitectură; 
b)2. urbanism, parcuri şi grădini; 
c)3. cercetare monumente istorice; 
d)4. inginerie - consolidare şi/sau restaurare structuri istorice; 
e)5. inginerie - instalaţii; 
f)6. componente artistice - restaurare pictură murală; 
g)7. componente artistice - restaurare pictură pe lemn; 
h)8. componente artistice - restaurare lemn, sculptură lemn; 
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i)9. componente artistice - restaurare piatră, sculptură piatră; 
j)10. componente artistice - restaurare metal; 
k)11. arheologie - preistorie şi antichitate; 
l)12. arheologie - ev mediu şi perioada modernă. 

Art. 4 
Atestarea specialiştilor se face conform specializărilor marcate cu *) în anexa nr. 2, 
respectiv: 
A - studii, investigaţii, cercetări şi evidenţa monumentelor istorice; 
B - verificare proiecte; 
C - şef proiect complex; 
D - şef proiect; 
E - executare lucrări; 
F - dirigentare lucrări; 
G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice. 

CAPITOLUL II: Criterii de atestare 

Art. 5 
Domeniile, calităţile şi criteriile de atestare sunt cele stabilite în continuare, astfel: 

A.pentru calitatea de expert: 
• domeniile - toate, mai puţin inginerie - instalaţii. 
• criteriile de atestare: 
- 1. studii - absolvent de studii universitare cu diplomă de licenţă în domeniul de atestare; 
- 2. vechime - 20 (douăzeci) de ani de activitate efectivă în domeniul monumentelor 
istorice; 
- 3. experienţă - 12 (douăsprezece) lucrări complexe în domeniul evidenţei, protejării, 
conservării, restaurării, consolidării, punerii în valoare a monumentelor istorice. Se 
cumulează: lucrări de sinteză, cărţi de specialitate, teză de doctorat în domeniu, proiecte 
de restaurare-consolidare, lucrări de restaurare-conservare executate, lucrări de 
investigare-cercetare arheologică, lucrări de restaurare componente artistice, cursuri 
universitare predate în domeniu, cursuri şi/sau stagii de specialitate absolvite; 
- 4. polivalenţă - experienţă corespunzătoare în 3 (trei) dintre următoarele 6 (şase) grupe 
de activităţi: 
- a) ştiinţifică: cercetare-studii-investigaţii; 
- b) conceptuală: expertizare-proiectare-restaurare-conservare-protejare; 
- c) practică: execuţie propriu-zisă a lucrărilor; 
- d) de sinteză: avizare-coordonare-conducere; 
- e) didactică: de învăţământ superior de specialitate; 
- f) adiacentă: publicistică, redacţională; 

B.pentru calitatea de specialist: 
• domeniile - restaurare arhitectură; urbanism, parcuri şi grădini; cercetare monumente 
istorice; inginerie; consolidare-restaurare structuri istorice, instalaţii, componente 
artistice, arheologie; 



DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on 
this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non-

commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). 

 

• specializările - studii, investigaţii, cercetări şi evidenţa monumentelor istorice, verificare 
proiecte, şef proiect, şef proiect complex, executare lucrări, dirigentare lucrări, inspecţia 
şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice; 
• criteriile de atestare: 
- 1. studii - absolvent de studii universitare cu diplomă de licenţă în domeniul de atestare; 
- 2. vechime - activitate efectivă de 7 (şapte) ani în proiectare, execuţie sau avizare pentru 
monumente istorice. Se cumulează activitatea efectivă, pregătirea universitară specifică, 
postuniversitară de specialitate, durata cursurilor şi a specializărilor agreate de Ministerul 
Culturii; 
- 3. experienţă: 
- participarea la întocmirea a minimum 5 (cinci) proiecte sau la executarea a minimum 5 
(cinci) lucrări; 
- minimum 5 (cinci) ani de avizare, cumulat cu proiecte şi/sau cu lucrări executate; 
- pentru specialitatea şef proiect complex solicitantul trebuie să aibă aceeaşi experienţă în 
domeniu ca şi cea cerută pentru calitatea de expert; 

C.pentru calitatea de specialist în specializarea "executare lucrări": 
• domeniile - toate, mai puţin cercetarea monumentelor istorice; 
• criteriile de atestare: 
- 1. studii - absolvent de studii universitare cu diplomă de licenţă în domeniul de atestare; 
- 2. vechime - 3 (trei) ani; 
- 3. experienţă: 
- 2 (două) lucrări pentru candidaţii cu studii superioare de lungă durată; 
- 3 (trei) lucrări pentru candidaţii cu studii superioare de scurtă durată; 

D.pentru calitatea de specialist în specializarea "dirigentare lucrări": 
• domeniile - toate, mai puţin cercetarea monumentelor istorice; 
• criteriile de atestare: 
- 1. studii - absolvent de studii universitare cu diplomă de licenţă în domeniul de atestare 
sau de studii medii tehnice de specialitate în domeniul de atestare; 
- 2. vechime: 
- a) pentru toate domeniile, mai puţin componentele artistice şi arheologie: 
- activitate efectivă de 7 (şapte) ani pentru tehnicieni, de 5 (cinci) ani pentru subingineri 
şi conductori arhitecţi şi de 3 (trei) ani pentru arhitecţi şi ingineri; 
- b) pentru componente artistice şi arheologie; 
- activitate efectivă de 5 (cinci) ani; 3. experienţă - proiectarea sau executarea de 
lucrărila: 
• 5 (cinci) monumente istorice, pentru tehnicieni constructori; 
• 4 (patru) monumente istorice, pentru subingineri şi conductori arhitecţi; 
• 3 (trei) monumente istorice, pentru artişti plastici, arhitecţi, ingineri şi arheologi. 

ANEXA Nr. 4:  
Domnule Director, 
Subsemnatul/subsemnata 
.............................................................................................................., născut/născută la 
data de .................................................... în localitatea ....................................., judeţul 
......................................, domiciliat în 
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.........................................................................................................., str. 

......................................... 
(localitatea) 
nr. ..............., sectorul ..................., judeţul ..............................., telefon/fax ................., 
legitimat/legitimată cu ....................................... seria ................ nr. ...................., eliberat 
de .............................., absolvent/absolventă al/a .............................., promoţia 
..........................., ţara .............................., solicit atestarea profesională în domeniul 
monumentelor istorice pentru: 
- calitatea ...............................................................................................................; 
- domeniile .............................................................................................................; 
- specializarea ....................................................................................................... 
În susţinerea cererii anexez documentele prevăzute în normele de atestare. 
Rog ca după analizarea documentelor depuse să mi se comunice data la care sunt 
programat/programată pentru examinare. 
Declar că am luat cunoştinţă de atribuţiile şi de răspunderile care îmi vor reveni potrivit 
prevederilor normelor de atestare, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 
................./..................., şi înţeleg să le respect întocmai. 
Localitatea ................................ 
Data .......................................... 
Semnătura 
................................. 
Domnului Director al Direcţiei monumentelor istorice 

ANEXA Nr. 5:  

 

 

ANEXA Nr. 6:   
ROMÂNIA 

MINISTERUL CULTURII 
  

 
LEGITIMAŢIE 

DE 
EXPERT 

ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII 
MONUMENTELOR ISTORICE 

Nr. 
Seria 

Titularul legitimaţiei este autorizat să inspecteze, să 
efectueze măsurători, să fotografieze interiorul şi exteriorul 
oricărui monument istoric, ansamblu sau rezervaţie, în baza 
legislaţiei în vigoare privind protejarea monumentelor 
istorice. 
Referatele de constatare se vor prezenta ministrului culturii, 
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi Direcţiei 
monumentelor istorice. 
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ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE 
EXPERŢILOR ŞI SPECIALIŞTILOR 

Art. 15 
Atribuţii şi răspunderi comune experţilor şi specialiştilor: 
a) elaborarea expertizelor, a proiectelor şi a cercetărilor se va efectua avându-se în 
vedere cerinţele celorlalte domenii implicate, altele decât cele pentru care sunt 
atestaţi; 
b) proiectantul, proprietarul, investitorul sau administratorul, împreună cu 
executantul răspund, potrivit legii, de supunerea spre verificare a întregului 
proiect, precum şi de modificările efectuate fără acceptul verificatorului tehnic, 
dacă prin aceasta se afectează calitatea edificiului; 
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c) experţii şi/sau specialiştii vor pune la dispoziţie organismelor de control 
abilitate, la cererea acestora, spre consultare, datele şi documentaţiile solicitate; 
d) experţii şi/sau specialiştii sunt obligaţi să înştiinţeze C.N.M.I. şi Direcţia 
monumentelor istorice despre orice situaţii de degradare, de folosire 
necorespunzătoare şi/sau de încălcare a prevederilor legale privind monumentele 
istorice clasate, altele decât cele care fac obiectul propriilor studii sau lucrări; 
e) experţii şi/sau specialiştii sunt obligaţi să semnaleze C.N.M.I. şi Direcţiei 
monumentelor istorice edificiile care pot fi incluse în lista cuprinzând 
monumentele istorice; 
f) pentru modificarea soluţiilor din proiectul avizat experţii şi specialiştii au 
obligaţia de a obţine avizul C.N.M.I. 
Art. 16 
Atribuţii şi răspunderi specifice experţilor: 
Art. 17 
Atribuţii şi răspunderi specifice specialiştilor: 
Extras din Normele privind atestarea experţilor în domeniul protejării 
monumentelor istorice şi a specialiştilor în domeniul conservării şi restaurării 
monumentelor istorice 

Pag. 2 Pag. 7 

Sancţiuni _______________ 
(data eliberării) 

  

 
Data ........................... Director D.M.I. ____________________ 

Semnătura titularului 

Data........................... Director D.M.I. 

Data .......................... Director D.M.I. 

numele: ............................................................................. 
prenumele: ....................................................................... 
data naşterii: ..................................................................... 
locul naşterii: ..................................................................... 
..................................................................... 

Pag. 6 Pag. 3 

  Sancţiuni 
domiciliul actual: .................................. 

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

........................................... 
de profesie: ........................................ 
este atestat să lucreze în domeniul protejării monumentelor 
istorice, în calitate de 

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

Data .......................... Director D.M.I. 
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Data ..............................Director D.M.I. în domeniile de activitate: 
......................................... 
......................................... 
......................................... 

Ministrul culturii 

Data ...............................Director D.M.I. 

Secretar C.A.D.M.I.   

Pag. 4 Pag. 5 

ROMÂNIA 
MINISTERUL CULTURII 

  Titularul legitimaţiei este autorizat să inspecteze, să 
efectueze măsurători, să fotografieze interiorul şi exteriorul 
oricărui monument istoric, ansamblu sau rezervaţie, în baza 
legislaţiei în vigoare privind protejarea monumentelor 
istorice. 
Referatele de constatare se vor prezenta ministrului culturii, 
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi Direcţiei 
monumentelor istorice. 

 
LEGITIMAŢIE 

DE 
SPECIALIST 

ÎN DOMENIUL CONSERVĂRII ŞI RESTAURĂRII 
MONUMENTELOR ISTORICE 

Nr. 
Seria 
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Sancţiuni _______________ 
(data eliberării) 

  

 
Data ........................... Director D.M.I. ____________________ 

Semnătura titularului 

Data........................... Director D.M.I. 

Data .......................... Director D.M.I. 

numele: ............................................................................. 
prenumele: ....................................................................... 
data naşterii: ..................................................................... 
locul naşterii: ..................................................................... 
..................................................................... 
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domiciliul actual: .................................. 

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

Sancţiuni 
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........................................... 
de profesie: ........................................ 
este atestat să lucreze în domeniul protejării monumentelor 
istorice, în calitate de 

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

Data .......................... Director D.M.I. 
  
  

Data ..............................Director D.M.I. în domeniile de activitate: 
......................................... 
......................................... 
......................................... 

pentru specializările ......................................... 
......................................... 

Ministrul culturii 

Data ...............................Director D.M.I. 

Secretar C.A.D.M.I.   
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ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE 
EXPERŢILOR ŞI SPECIALIŞTILOR 

Art. 15 
Atribuţii şi răspunderi comune experţilor şi specialiştilor: 
a) elaborarea expertizelor, a proiectelor şi a cercetărilor se va efectua avându-se în 
vedere cerinţele celorlalte domenii implicate, altele decât cele pentru care sunt 
atestaţi; 
b) proiectantul, proprietarul, investitorul sau administratorul, împreună cu 
executantul răspund, potrivit legii, de supunerea spre verificare a întregului 
proiect, precum şi de modificările efectuate fără acceptul verificatorului tehnic, 
dacă prin aceasta se afectează calitatea edificiului; 
c) experţii şi/sau specialiştii vor pune la dispoziţie organismelor de control 
abilitate, la cererea acestora, spre consultare, datele şi documentaţiile solicitate; 
d) experţii şi/sau specialiştii sunt obligaţi să înştiinţeze C.N.M.I. şi Direcţia 
monumentelor istorice despre orice situaţii de degradare, de folosire 
necorespunzătoare şi/sau de încălcare a prevederilor legale privind monumentele 
istorice clasate, altele decât cele care fac obiectul propriilor studii sau lucrări; 
e) experţii şi/sau specialiştii sunt obligaţi să semnaleze C.N.M.I. şi Direcţiei 
monumentelor istorice edificiile care pot fi incluse în lista cuprinzând 
monumentele istorice; 
f) pentru modificarea soluţiilor din proiectul avizat experţii şi specialiştii au 
obligaţia de a obţine avizul C.N.M.I. 
Art. 16 
Atribuţii şi răspunderi specifice experţilor: 
Art. 17 
Atribuţii şi răspunderi specifice specialiştilor: 
Extras din Normele privind atestarea experţilor în domeniul protejării 
monumentelor istorice şi a specialiştilor în domeniul conservării şi restaurării 
monumentelor istorice 
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ANEXA Nr. 7:  
Ordinul ministrului culturii nr. ............... 
ŞTAMPILELE 
pentru experţi în domeniul protejării monumentelor istorice şi pentru specialişti în 

omeniul conservării şi restaurării monumentelor istorice d 
Expert Specialist 
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