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                                        785 
                                     07.06.2021 
 

 

Către: Ministerul Culturii 

În atenția: Domnului Bogdan Gheorghiu, Ministru 

Referitor la: Proiectul de Ordin al ministrului culturii pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în 
domeniul protejării monumentelor istorice 

 

Stimate domnule Ministru,  

 

În temeiul art. 25 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și 
exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,  

În baza procedurii prevăzute de legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 
în administraţia publică, 

Vă transmitem observațiile Ordinului Arhitecților din România cu privire la Proiectul 
de Ordin al ministrului culturii pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul 
protejării monumentelor istorice, lansat în consultare publică la data de 
27.05.2021, după cum urmează:  

Referitor la art. 3 alin. (2) din Anexa integrantă la Proiectul de Ordin, recomandăm 
ca în vederea stabilirii componenței comisiei de atestare, pe lângă condiția ca 
experții să fie atestați în domeniul protejării monumentelor istorice, aceștia să 
demonstreze îndeplinirea și altor criterii minime de competențe minime precum: 
dovedirea a minim 5 ani experiență în domeniu, prezentarea unui portofoliu de 
calitate etc. 

Cu privire la dispozițiile referitoare la atestarea verificatorilor tehnici, apreciem că 
acestea nu pot fi incluse în prezentul proiect de act normativ, întrucât reglementarea 
acestui domeniu face obiectul unui act normativ distinct, aflat deja în vigoare. În acest 
sens a se vedea Ordinul nr. 2264/2018 privind procedura din 2018 privind atestarea 
verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii, emis de către Ministerul 
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Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Prin urmare, recomandăm eliminarea 
din prezentul proiect a tuturor dispozițiilor privitoare la procedura de atestare a 
verificatorilor tehnici. 

Privitor la introducerea categoriei specialistului debutant, cel puțin în cazul proiectelor 
de arhitectură apreciem că acest concept restrânge și mai mult accesul la domeniu și 
va provoca o criză majoră de arhitecți în mai multe zone din țară. Acest lucru este cauzat 
de distribuția neuniformă a arhitecților și gruparea lor în polii de creștere economică sau 
centrele universitare. Limitarea și mai drastică a celor care pot proiecta în zone de 
patrimoniu (ansamblu sau situri protejate) aflate în arealuri cu număr mic de arhitecți va 
conduce la degradarea și mai gravă a acestor zone. Suntem încredințați că o mai atentă 
reglare a acestui mecanism ar face posibilă sau chiar utilă introducerea, dar nu este 
cazul în această formă. Orașe precum Câmpulung Muscel, Constanța, Piatra Neamț, 
Craiova au zone întinse incluse la categoria sit urban sau ansamblu de patrimoniu. 
Numărul arhitecților care profesează în aceste zone este extrem de redus. Considerăm 
că este utilă, de fapt, creșterea flexibilității accesului în domeniul specializării pe 
patrimoniu, dar acest lucru ar trebui făcut prin păstrarea unei singure categorii – 
specialist – și reducerea numărului de ani de experiență și de proiecte prezentate, 
respectiv de la 5 la 3 ani. În plus, apreciem că este necesară introducerea unui program 
obligatoriu de dezvoltare profesională continuă, cu parcurgerea unui număr minim de 
credite la fiecare 3 ani. 

De asemenea, referitor la art. 4 din Anexa la Proiectul de OM, recomandăm realizarea 
unui registru unic online, care să fie ținut la zi de către Institutul Național al Patrimoniului, 
cu toate informațiile relevante. 

În ceea ce privește diferitele titluri, calificări și specializări, considerăm că pentru toate 
categoriile (începând chiar din titlul normelor) este acoperitor termenul de „personal 
calificat în domeniul patrimoniuluI”, eventual însoțit de o definiție în debutul actului 
normativ, ceea ce îi conferă acestuia și stabilitatea necesară față de modificări 
eventuale ulterioare în nomenclatura utilizată pentru o specializare sau alta. 

Precizăm că punctele de mai sus sunt formulate ca recomandări, deoarece acestea 
constituie niveluri de bază care pot suferi îmbunătățiri prin acordarea lor cu textul 
normelor.  

În final, solicităm ferm Ministerului Culturii să nu promoveze actul normativ în 
forma supusă consultării și să aducă modificările propuse mai sus. 

 

Cu deosebită considerație,  

Arh. Alexandru Găvozdea,  

Președinte Ordinul Arhitecților din România 

 


