
          ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
privind aprobarea unui protocol de cooperare

pentru punerea în valoare a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei –
 monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO

 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere expunerea de motive nr.3896/14.03.2019 la  proiectul de hotărâre iniţiat de

vicepreşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, domnul Sorin Adrian VASILESCU;
Analizând:
- Hotărârea Guvernului nr.1237/2012 privind înscrierea unui monument istoric, cuprins în Lista

Patrimoniului UNESCO, în inventarul  centralizat  al  bunurilor din domeniul  public al statului şi în
administrarea  Ministerului  Culturii  şi  Patrimoniului  Naţional,  precum şi  transmiterea  acestuia  din
administrarea  Ministerului  Culturii  şi  Patrimoniului  Naţional  în  administrarea  Consiliului  Judeţean
Hunedoara; 

-  Protocolul  de  colaborare  nr.12125/03.07.2017–1680/03.07.2017–48/03.07.2017  privind
cercetările arheologice sistematice din Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei şi punerea lor în valoare din
punct de vedere ştiinţific, cultural şi turistic, încheiat între Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei
Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva şi
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj- Napoca; 

- Protocolul de colaborare nr.17436/13.11.2018 privind administrarea şi valorificarea siturilor
arheologice  Bibracte  (Franţa)  şi  Sarmizegetusa  Regia (Romania)  încheiat  între  BIBRACTE EPCC
(Franţa) şi Consiliul Judetean Hunedoara; 

Potrivit prevederilor art. 91, alin.(6), lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art.1.- Se aprobă protocolul  de cooperare pentru punerea în valoare a cetaţilor  dacice din
Munţii  Orăştiei  -  monumente  înscrise  în  Lista  patrimoniului  mondial  UNESCO,  între  Consiliul
Judeţean  Hunedoara,  Universitatea  Babeş-Bolyai  Cluj-Napoca,  Muzeul  Naţional  de  Istorie  a
Transilvaniei  Cluj-Napoca şi  Muzeul  Civilizaţiei  Dacice  şi  Romane Deva,   în  forma prevăzută  în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu
BOBORA, să semneze protocolul de cooperare prevăzut la art. 1 din prezenta.

Art.3.(1) -  Prezenta  va  fi  comunicată  Universităţii  Babeş-Bolyai  Cluj-Napoca,  Muzeului
Naţional  de  Istorie  a  Transilvaniei  Cluj-Napoca,  Muzeului  Civilizaţiei  Dacice  şi  Romane  Deva,
Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice şi celor interesaţi, prin grija Serviciului
Administratie  Publică  Locală,  Relaţii  Publice,  ATOP  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
Consiliului Judeţean Hunedoara.

 (2) - Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

VICEPREŞEDINTE,
Sorin Adrian VASILESCU 

A V I Z A T:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Daniel DAN

Deva, la __________ 2019



ANEXA

la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. _______/2019

Prezenta anexă conţine 4 file

PREŞEDINTE,
Mircea Flaviu BOBORA

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniel DAN



CONSILIUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA 

MUZEUL NAŢIONAL DE
ISTORIE A TRANSILVANIEI

Cluj-Napoca

UNIVERSITATEA 
BABEŞ - BOLYAI

Cluj-Napoca

Nr._______/______2019 Nr._______/______2019 Nr._______/______2019
MUZEUL  CIVILIZAŢIEI

DACICE ŞI ROMANE
DEVA

Nr.______/_______2019

PROTOCOL DE COOPERARE
pentru punerea în valoare a cetaţilor dacice din Munţii Orăştiei – monumente înscrise în

Lista patrimoniului mondial UNESCO

Având în vedere următoarele considerente de oportunitate:
 Cetăţile  Dacice  din Munţii  Orăştiei  reprezintă  obiective  înscrise  în  Lista  patrimoniului  mondial

UNESCO (Cod UNESCO: 906-1999) conservarea, restaurarea şi punerea lor în valoare, precum şi
dezvoltarea durabilă a întregii zone în care sunt amplasate acestea, sunt considerate priorităţi de
către părţile semnatare;

 monumentul  istoric  Sarmizegetusa  Regia  -  Grădiştea  de  Munte  a  fost  preluat  în  anul  2013  în
administrarea directă a Consiliului Judeţean Hunedoara, ca urmare a Hotărârii Guvernului României
nr. 1237/2012;

 Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei  are calitatea de instituţie organizatoare a cercetărilor
arheologice sistematice în Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei, în parteneriat cu Muzeul Civilizaţiei
Dacice şi Romane Deva;

 necesitatea asigurării cadrului instituţional şi financiar pentru derularea:
-Protocolului  de  colaborare nr.12125/03.07.2017–1680/03.07.2017–48/03.07.2017  privind

cercetările arheologice sistematice din Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei şi punerea lor în valoare
din  punct  de  vedere  ştiinţific,  cultural  şi  turistic,  încheiat  între Muzeul  Naţional  de  Istorie  a
Transilvaniei Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi
Romane Deva şi Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj- Napoca (anexa nr. 1 la prezentul
protocol);

-Protocolului  de  colaborare nr.17436/13.11.2018  privind  administrarea  şi  valorificarea
siturilor arheologice Bibracte (Franţa) şi Sarmizegetusa Regia (Romania) încheiat între BIBRACTE
EPCC (Franţa) şi Consiliul Judetean Hunedoara (anexa nr. 2 la prezentul protocol);

Părţile: 
I.  UAT- JUDEŢUL HUNEDOARA - prin CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, cu sediul în

Deva, Str.1 Decembrie 1918, nr. 28, Judeţul Hunedoara, reprezentat prin Mircea Flaviu BOBORA,
Preşedintele al Consiliului Judeţean Hunedoara;

II. UNIVERSITATEA BABEŞ - BOLYAI,  cu sediul în Cluj- Napoca, Str. Mihail Kogălniceanu,
nr.1, reprezentată de Acad. Prof. univ. dr. Ioan-Aurel POP, rector al Universităţii „Babeş-Bolyai”; 

III. MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI,  cu sediul în Cluj- Napoca, Str.
Constantin Daicoviciu nr. 2, reprezentat prin dr. Felix Florin MARCU – Manager;

IV. MUZEUL CIVILIZAŢIEI  DACICE ŞI ROMANE DEVA- cu sediul în Municipiul Deva, Str.1
Decembrie 1918, nr. 39, Judeţul Hunedoara, reprezentat prin  Liliana TOLAS –Manager;



   
Părţile au convenit încheierea prezentului protocol de cooperare, prin care stabilesc următoarele:

A. OBIECTUL PROTOCOLULUI 
Prezentul  protocol  are  ca obiect  stabilirea  unui  cadru de  cooperare,  colaborare şi  finantare

privind cercetările arheologice sistematice din Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei, în scopul punerii lor
în valoare din punct de vedere ştiinţific, cultural şi turistic, precum şi asigurarea cadrului instituţional
pentru derularea:

a)  Protocolului de colaborare nr.12125/03.07.2017–1680/03.07.2017–48/03.07.2017 privind
cercetările arheologice sistematice din Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei şi punerea  lor în valoare din
punct de vedere ştiinţific, cultural şi turistic, încheiat între Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei
Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva şi
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj- Napoca (anexa nr. 1 la prezentul protocol);

b)  Protocolului  de  colaborare nr.  17436/13.11.2018 privind  administrarea  şi  valorificarea
siturilor arheologice Bibracte (Franţa) şi Sarmizegetusa Regia (Romania), încheiat între BIBRACTE
EPCC (Franţa) şi Consiliul Judeţean Hunedoara (anexa nr. 2 la prezentul protocol);

B. SCOPUL  PROTOCOLULUI
Scopul prezentului protocol este:
a) asigurarea cooperării/colaborării  în vederea realizării  cercetărilor arheologice sistematice,  studiul
arhitectural, conservarea, restaurarea şi includerea în circuitul turistic şi stiinţific a siturilor arheologice
dacice din perimetrul Munţilor Orăştiei;
b) asigurarea resurselor financiare pentru realizarea cercetărilor arheologice sistematice;
c) facilitarea schimbului de experienţă şi derularea de programe şi proiecte ştiinţifice, educaţionale şi
culturale comune privind  Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei,  precum şi a schimbul de experienţă şi
bune practici cu alte entităţi similare de la nivel internaţional, în speţă BIBRACTE EPCC (Franţa);

C.  MODUL DE COOPERARE 
În scopul realizării obiectului şi atingerii scopului protocolului, responsabilităţile instituţiior publice
implicate sunt următoarele:

1. CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA / Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

1.1. CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA:
1.1.1. participa la cofinanţarea cercetărilor arheologice sistematice din perimetrul cetăţilor dacice din
Munţii Orăştiei, la un nivel de cel putin 100.000 lei anual;
1.1.2. suma precizată la pct.1.1.1., va fi alocată din bugetul propriu al judetului Huendoara în bugetul
de venituri şi cheltuieli al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva- instituţie publică de cultură
aflată în subordinea şi finanţarea Consiliului Judetean Hunedoara;
1.1.3. asigură implementarea şi facilitarea schimbului de experienţă şi bune practici cu alte entităţi
similare  de  la  nivel  internaţional  în  speţă  BIBRACTE  EPCC  (Franţa)  în  condiţiile  şi  clauzele
Protocolului  de  colaborare nr.  17436/13.11.2018  privind  administrarea  şi  valorificarea  siturilor
arheologice Bibracte (Franţa) şi Sarmizegetusa Regia (România) încheiat între BIBRACTE EPCC şi
Consiliul Judetean Hunedoara (anexa nr. 2 la prezentul protocol);

1.2. MUZEUL CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI ROMANE DEVA:
1.2.1. răspunde de modul de utilizare şi decontare a sumelor alocate din bugetul propriu al Judetului
Hunedoara, conform prevederilor legale în materie, cu privire la activităţile de cercetare arheologică
sistematică;
1.2.2. asigură suma din care se vor efectua următoarele tipuri de cheltuieli:

-  derularea cofinanţării  cercetării  arheologice,  din fondurile  alocate  cu această  destinatie  de
Consiliul Judeţean Hunedoara;
1.2.3. asigură păstrarea, conservarea, restaurarea şi inventarierea bunurilor de patrimoniu rezultate din
cercetări;



1.2.4. realizează  fişele de evidenţă, propune clasarea în fond sau tezaur a pieselor;
1.2.5. promovează situl şi sprijină cu ajutorul autorităţilor locale integrarea acestuia în circuitul turistic;
1.2.6.  asigură că bunurile provenind din cercetarea arheologică să nu fie reproduse sau publicate de
către alţi specialişti;
1.2.7.  participă  la  cercetări  cu  membru/membrii  incluşi  în  autorizaţia  de  cercetare,  respectiv  în
colectivul de cercetare;
1.2.8. organizează expoziţii temporare dedicate siturilor dacice din zona Munţilor Orăştiei, precum şi
alte forme de valorificare ştiinţifică, culturală şi turistică a acestora;
1.2.9. participă la promovarea problematicii siturilor dacice din perimetrul Munţilor Orăştiei, în media
din tară şi din străinătate;

 2. MUZEUL  NAŢIONAL  DE  ISTORIE  A  TRANSILVANIEI, în  calitate  de  institutie
organizatoare a cercetărilor arheologice sistematice:
2.1. asigură derularea finanţării cercetării;
2.2. participă la cercetări cu membru/membrii incluşi în autorizaţia de cercetare, respectiv în colectivul
de cercetare;
2.3.asigură dotarea  şantierului  cu  toate  materialele,  uneltele  şi  aparatele  necesare  cercetării  si
mijloacele de protecţie a muncii;
2.4. asigură protecţia primară a sitului după terminarea fiecărei campanii;
2.5.  asigură păstrarea  documentaţiei  în  copie  (planuri,  profile,  jurnal  de  şantier,  fotografii,  filme,
ridicare topografică) şi copii după documentele întocmite de ceilalţi membrii ai colectivului; 
2.6.asigură valorificarea ştiinţifică a materialelor arheologice descoperite, prin comunicarea lor publică
2.7. asigură condiţiile pentru întocmirea materialului ilustrativ;
2.8.asigură realizarea  şi  actualizarea  ridicărilor  topografice  în  coordonate  STREREO  70  a  sitului
arheologic;
2.9.  asigură transmiterea  către  Ministerul  Culturii  în  format  electronic  şi  tipărit,  a  rapoartelor  de
cercetare arheologică sistematică, pentru publicarea în volumul - Cronica cercetărilor arheologice;
2.10. asigură susţinerea cercetării, conservării, restaurării şi punerii în circuitul ştiinţific şi turistic  a
siturilor arheologice dacice din perimetrul Munţilor Orăştiei;
2.11.  asigură promovarea  sitului  şi  sprijină  cu  ajutorul  autorităţilor  locale  integrarea  acestuia  în
circuitul turistic;
2.12. asigură faptul că bunurile provenind din cercetarea arheologică să nu fie reproduse sau publicate
de către alţi specialişti;
2.13.  contribuie la studiile de arhitectură, la restaurarea şi conservarea  artefactelor şi monumentelor
descoperite;
2.14. participă la promovarea problematicii siturilor dacice din perimetrul Munţilor Orăştiei în media
din tară şi din străinătate;

3. UNIVERSITATEA BABEŞ - BOLYAI:
3.1. asigură responsabilitatea ştiinţifică a şantierului şi participă cu specialişti în colectivul de cercetare
3.2. păstrează documentaţia de şantier originală şi în copie;
3.3. participă la organizarea de expoziţii temporare dedicate siturilor dacice din zona Munţilor Orăştiei,
precum şi la alte forme de valorificare ştiinţifică, culturală şi turistică a acestora;
3.4.participă la promovarea problematicii siturilor dacice din perimetrul Munţilor Orăştiei în media din
tară şi din străinătate;
3.5.  asigură  utilizarea  cu  titlu  gratuit  a  facilităţilor  Bazei  didactice,  arheologice  si  de  cercetari
interdisciplinare "Hadrian Daicoviciu" a UBB de către membrii colectivului de cercetări arheologice.

D. OBLIGAŢII COMUNE ALE PĂRŢILOR  
a. Să respecte legislaţia în vigoare:

-  Ordonanţa  nr  43/2000 privind  protecţia  patrimoniului  arheologic  şi  declararea  unor  situri
arheologice ca zone de interes naţional, republicată



- Legea nr. 150/1997 privind ratificarea Convenţiei Europene pentru  protecţia patrimoniului
arheologic, revizuită, adoptată la Valetta la 16 ianuarie 1992 şi semnată de România la 22.06.1996

- Ordinul Ministrului Culturii nr. 2071/2000 pentru instituirea Regulamentului de organizare a
săpăturilor arheologice din România

-  Ordin nr.  2562/4.10.2010 privind aprobarea Procedurii  de acordare  a  autorizaţiilor  pentru
cercetarea arheologică

- Standarde şi proceduri în arheologie, precum şi alte reglementări care vor apărea pe parcursul
derulării protocolului 
b. Să respecte codul Deontologic al Arheologilor din România
c. Să contribuie la organizarea campaniilor de cercetare 
d. Să contribuie la elaborarea documentaţiei de şantier 
e. Să contribuie la elaborarea Rapoartelor de cercetare arheologică
f. Să participe efectiv la cercetarile arheologice pe perioada de desfăşurare a acestora
g. Să-şi elaboreze documentaţia proprie de şantier (jurnal de şantier, fotografii, filme etc.)
h. Să colaboreze la realizarea planurilor şi profilelor secţiunilor/suprafeţelor cercetate
i.  Sa  contribuie  la  promovarea  sitului  prin  organizarea  de  expoziţii  temporare,  cataloage,  pliante,
ghidaje, pe perioada desfăşurării săpăturilor, interviuri în mass – media etc.
j. Să contribuie la elaborarea proiectelor pentru atragerea fondurilor dedicate cercetării,  conservării,
restaurării şi promovării turistice a sitului

E.  REGIMUL  BUNURILOR  DESCOPERITE  ŞI  MODALITATEA  VALORIFICĂRII
ŞTIINŢIFICE

Materialul  arheologic  descoperit  va  intra  în  patrimoniul  Muzeului  Civilizaţiei  Dacice  şi
Romane. 

Membrii colectivului ştiinţific pot prelua de la Muzeu, pe bază de proces verbal, piese pentru
studiu,  pentru o perioadă  de  maxim 6 luni.  Muzeul  îşi  asumă responsabilitatea  de a  inventaria  şi
conserva/restaura  materialul  arheologic  şi  de  a  contribui  prin  membrii  ccolectivului  ştiinţific  la
publicarea lui, conform legislaţiei în vigoare şi cu respectarea drepturilor de proprietate ştiinţifică.

Valorificarea ştiinţifică se va realiza prin Rapoarte de cercetare, studii monografice, lucrări de
specialitate şi de popularizare a rezultatelor cercetării, comunicări ştiinţifice la conferinţe şi colocvii
interne şi internaţionale etc.

F. DURATA PROTOCOLULUI  DE COOPERARE
Prezentul protocol se încheie pentru o perioadă de 5 ani şi intră în vigoare la momentul semnării

sale de către fiecare parte. 
Protocolul de cooperare poate fi prelungit prin act adiţional, cu acordul scris al părţilor.  

G. DISPOZIŢII FINALE
Prezentul protocol de cooperare se completează în mod corespunzător cu:

Anexa  1 -Protocolul  de  colaborare nr.12125/03.07.2017–1680/03.07.2017–48/03.07.2017  privind
cercetările arheologice sistematice din Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei şi punerea lor în valoare din
punct de vedere ştiinţific, cultural şi turistic, încheiat între Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei
Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva şi
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj- Napoca;
Anexa  2- Protocolul  de  colaborare nr.  17436/13.11.2018  privind  administrarea  şi  valorificarea
siturilor arheologice Bibracte (Franţa) şi Sarmizegetusa Regia (Romania), încheiat între BIBRACTE
EPCC (Franţa) şi Consiliul Judeţean Hunedoara.

Toate activităţile derulate în baza acestui protocol de cooperare se desfăşoară în conformitate cu
legislaţia naţională în vigoare aplicabilă.

Protocolul poate fi completat prin acte adiţionale, întocmite de comun acord, prin consensul
părţilor implicate. 



Prezentul protocol de cooperare este încheiat şi semnat astăzi............... 2019 în patru exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

CONSILIUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA 

MUZEUL NAŢIONAL DE
ISTORIE A TRANSILVANIEI

Cluj-Napoca

UNIVERSITATEA 
BABEŞ - BOLYAI

Cluj-Napoca

Presedinte,
Mircea Flaviu BOBORA

MUZEUL CIVILIZAŢIEI
DACICE SI ROMANE

Manager,
Liliana TOLAŞ

Manager 
dr. Felix Florin MARCU 

Rector
Acad. Prof. univ. 

dr. Ioan-Aurel POP








