
ACTE NECESARE ÎN VEDEREA ELIBERĂRII CERTIFICATULUI DE DESCĂRCARE 

DE SARCINĂ ARHEOLOGICĂ 

Certificatul de descărcare de sarcină arheologică, în conformitate cu art. 5, alin. (3) 

din O.G. nr. 43/2000, republicată privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea 

unor situri arheologice ca zone de interes naţional, reprezintă actul administrativ prin 

care se anulează regimul de protecţie instituit anterior asupra terenului în care a fost 

evidenţiat patrimoniul arheologic. Certificatul de descărcare de sarcină arheologică este 

indispensabil avizării lucrărilor/intervenţiilor în siturile arheologice şi zonele de protecţie 

aferente. Se eliberează pe baza unei documentaţii de specialitate în domeniul 

arheologiei, care trebuie să cuprindă: 

–     Cerere scrisă-tip 

–     Proiectul tehnic al intervenţiei; 

–     Certificat de Urbanism 

–     Extras de Carte Funciară 

–     Plan de încadrare în zonă la scara 1:25.000, 1:10.000 sau 1:5.000, după caz; 

–     Plan de situaţie al investiţiei în format digital .dwg sau .shp 

–    Ridicare topografică în Sistem Stereo 70 (Documentaţiile vor conţine în mod 

obligatoriu lista cu coordonatele STEREO 70 ale suprafeţelor afectate de proiect în 

format digital tabelar). 

–     Proiect de cercetare arheologică preventivă a zonei ce urmează a fi afectată, pe 

suport de hârtie şi versiunea în format electronic. Acesta va cuprinde în mod obligatoriu 

diagnosticul arheologic (raport de evaluare documentară şi/sau de teren). 

–     Raportul de cercetare arheologică, executat conform Standardelor şi Procedurilor 

arheologice instituite prin OMCC nr. 2392/2004,  întocmit în urma realizării cercetării 

arheologice preventive; 



– Copie după Contractul cu o instituţie specializată privind cercetarea arheologică 

preventivă. 

–    Ortofotoplanul  (1:5000) în format digital pentru zona care va fi afectată de investiţie, 

în cazul în care suprafaţa afectată de proiectul investiţional este mai mare de 1000 m². 

NOTĂ: 

1. Documentaţia cu conţinutul sus-menţionat se depune în două exemplare pe 

suport de hârtie, legate şi pe suport digital (CD-ROM), în vederea emiterii 

Certificatului de descărcare de sarcină arheologică de către D.J.C. Timiş 

2. Cercetările arheologice preventive vor fi conduse numai de către personal 

specializat, cu grad de arheolog expert, atestat Ministerul Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional, înscris în Registrul Arheologilor din România. 

3. Registrul Arheologilor din România poate fi  consultat pe site-ul: 

www.cimec.ro. 

4. În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (5) şi (6) din O.G. nr. 43/2000 

republicată, Certificatul de descărcare de sarcină arheologică, pentru siturile 

aflate în zone de interes arheologic prioritar, siturile clasate în grupa A din Lista 

Monumentelor Istorice şi pentru toate investiţiile, cu excepţia locuinţelor 

particulare aflate în alte zone, se emite după aprobarea rapoartelor de cercetare 

de către Comisia Naţională de Arheologie. 

 


