TABEL DE CORESPONDENȚĂ
ÎNTRE DOMENIILE, CALITAȚILE ȘI SPECIALIZARILE ACORDATE
SPECIALIȘTILOR, EXPERȚILOR ȘI EXPERȚILOR TEHNICI
ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII MONUMENTELOR ISTORICE
în baza
ORDINULUI 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 (abrogat)
ORDINULUI nr. 2398 din 25 iunie 2008 privind reorganizarea activităţii de atestare a
specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor
istorice şi pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea acestora
(abrogat)
ORDINULUI nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării
monumentelor istorice

SPECIALIST
ORDINUL M.C.
nr. 2032/1999 (abrogat)

ORDINUL M.C.C.
nr. 2398/2008 (abrogat)

ORDINUL M.C.P.N.
nr. 2495/2010

DOMENII – Anexa nr. 2

SPECIALIZĂRI – Cap. II art.
7

DOMENII – Cap. II art. 9

Restaurare arhitectură
Urbanism, parcuri şi
grădini
Cercetare monumente
istorice

1
2

Restaurare arhitectură
Urbanism istoric

Restaurare arhitectură
Urbanism istoric

1
2

3

4

Studii, cercetări şi
inventariere
monumente istorice
Consolidare/restaurare
structuri istorice

3

Inginerie – consolidare
şi/sau restaurare
structuri istorice
Inginerie - instalaţii
Componente artistice –
restaurare pictură
murală

Studii, cercetări şi
inventariere monumente
istorice
Consolidare/restaurare
structuri istorice

Inginerie instalaţii
Conservare/restaurare
pictură murală

5
6

5
6

Conservare/restaurare
pictură murală şi/sau pe
lemn

4

1

Componente artistice –
restaurare pictură pe
lemn
Componente artistice –
restaurare lemn,
sculptură lemn
Componente artistice –
restaurare piatră,
sculptură piatră

7

Componente artistice –
restaurare metal
Arheologie – preistorie
și antichitate
Arheologie – ev mediu
și perioadă modernă
-

10

8

9

11
12

Conservare/restaurare
pictură murală şi/sau pe
lemn
Restaurare lemn, lemn
policrom, după caz

Conservare/restaurare
pictură pe lemn

7

Restaurare lemn, lemn
policrom, după caz

8

Conservare/restaurare
decoraţii piatră,
stucatură şi/sau
ceramică, după caz
Conservare/restaurare
metal
-

Conservare/restaurare
decoraţii piatră,
stucatură şi/sau
ceramică, după caz
Conservare/restaurare
metal
-

9

Conservare/restaurare
vitralii

SPECIALIZARE – Anexa nr.
2
Studii, investigaţii,
cercetări şi evidenţa
monumentelor istorice
Verificare proiecte

A

Şef proiect complex
Şef proiect

C
D

Executare lucrări

E

Dirigentare lucrări

F

Inspecţia şi urmărirea
comportării în timp a
monumentelor istorice

G

B

CALITATE – Cap. II art. 6

Elaborator studii,
cercetări şi inventariere
monumente istorice
Verificator/verificator
tehnic
Şef proiect complex
Şef proiect de
specialitate: restaurare
arhitectură, structuri
istorice, componente
artistice şi/sau urbanism
istoric, după caz
Executant lucrări, în
funcţie de specializare
Diriginte lucrări, în
funcţie de specializare
Urmărirea comportării în
timp a monumentelor
istorice, în funcţie de
specializare

10

Conservare/restaurare
vitralii şi sticlă

13

SPECIALIZARE – Cap. II
art. 8. (1)
Elaborare de studii,
cercetări şi inventariere
monumente istorice
Verificare/verificare
tehnică
Şef de proiect de
specialitate: restaurare
arhitectură, structuri
istorice, inginerie
instalaţii, componente
artistice şi/sau
urbanism istoric, după
caz
Executare lucrări, în
funcţie de domeniu
Dirigentare lucrări, în
funcţie de domeniu
Urmărirea comportării
în timp şi monitorizarea
monumentelor istorice,
în funcţie de domeniu

A

B
D

E
F
G

SPECIALIST DEBUTANT
s-a acordat doar în baza ORDINULUI M.C.C. nr. 2398/2008 (abrogat)

2

EXPERT / EXPERT TEHNIC
ORDINUL M.C.
nr. 2032/1999 (abrogat)

ORDINUL M.C.C.
nr. 2398/2008 (abrogat)

ORDINUL M.C.P.N.
nr. 2495/2010

DOMENII – Cap. 2 art. 4 și
Anexa nr. 2
CALITĂȚI – Cap. 2 art. 5

CALITĂȚI - Cap. II art. 6
SPECIALIZĂRI – Cap. II art. 7

SPECIALIZĂRI - Cap. II art.
8
DOMENII – Cap. II art. 9

Domeniile sunt aceleași ca
pentru specialiști.

Calitățile și specializările sunt
aceleași ca pentru specialiști.

Nu se acordă calitatea de
expert tehnic. Nu se solicită
deținerea prealabilă a
atestatului MLPAT/MDRAP.

În funcţie de specializarea
profesională, se pot accepta
calităţi pentru specializări
conexe.

Domeniile și specializările
sunt aceleași ca pentru
specialiști, cu excepția
specializării: Șef proiect
complex – C, care se
acordă doar pentru calitatea
de expert.

Nu se acordă calitatea de
expert pentru domeniul
Inginerie instalații – 5.

Se pot accepta specializări
în domenii conexe, precum
chimie, biochimie, biologie,
fizică, geologie, după caz.

3

