
Anexa nr. 1 
la ordinul Ministrului Culturii  

Nr. 82  din 8 mai 2015 
 

Formular de cerere  
pentru obţinerea Autorizaţiei de cercetări arheologice  

 
__________________________________________________________________________ 

 
Ministerul Culturii al Republicii Moldova 

Comisia Naţională Arheologică 
 
 

În conformitate cu prevederile din punctele 25, 26 și 27 ale Regulamentului privind cercetarea şi 
expertiza arheologică în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.116-118, art. 
nr. 738 din 24.05.2013), _______________________________________ solicită Autorizaţie pentru 
                                                                                        denumirea instituţiei 
cercetări arheologice de teren, Forma_______, pe numele dlui ______________________________ 
                                                                                       A, B, C, D 
________________________________________, pentru efectuarea săpăturilor  arheologice 
                            nume, prenume, funcţie, grad ştiinţific                                                                                                                                    
____________________________________________  la situl arheologic ________________________ 
        sistematice, preventive, de supraveghere, de salvare                                                                            denumirea oficială a sitului 
amplasat pe teritoriul ______________________________ în perioada ________________ .* 
                                                                         satul, comuna, raionul                                                                     data, luna, anul 

Domnul _______________________ a elaborat Raportul ştiinţific privind investigațiile  
arheologice realizate în anul precedent conform autorizației nr. ________,  care a fost discutat în cadrul 
Instituţiei noastre şi a fost prezentat spre aprobare la Comisia Naţională Arheologică la data de 
__________. Materialele arheologice descoperite în acest context, împreună cu documentarul aferent de 
teren au fost/vor fi transmise pentru depozitare şi arhivare la ________________________________, 

                                                                                                                                denumirea instituţiei muzeale corespunzătoare 
iar actele de predare-recepţionare au fost/vor fi  anexate la raportul de săpături.**  
 Echipa de cercetare arheologică va fi alcătuită din următoarele persoane: ________________ 
                                                                                                                                                                                                nume, prenume 
             Finanţarea cercetărilor arheologice va fi asigurată din  _______________________________ 
                                                                                                                                                        bugetul instituţiei, sponsorizări, granturi,   
________________________________.  
 persoane fizice sau juridice etc. 

Instituția ___________________ își asumă toată responsabilitatea pentru calitatea săpăturilor  
                        denumirea  

arheologice, documentarea corespunzătoare a acestora, transmiterea pentru depozitare și arhivare în 
instituțiile muzeale stabilite a materialelor descoperite. 

Proiectul cercetării arheologice de teren se anexează. 
 
 
Conducătorul Instituţiei, semnătura 
Data, Ştampila 
 
 
* În cazul periegezelor se va specifica:. “pentru efectuarea periegezei arheologice / prospectărilor 
geomagnetice în zona__________________, amplasată pe teritoriul/teritoriile  __________________.”                                                                                                                         
                                                               denumirea                                                                  satul, comuna, raionul 
 ** În alte cazuri se va specifica: “Domnul _____________________________ nu are restanţe către 
Comisia Naţională Arheologică, iar în anul precedent n-a realizat săpături arheologice.” 
     NB: În cazul solicitării autorizației de cercetare arheologică de salvare de urgență, prevederile ce țin de 
alineatul doi se vor se omite.   
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