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HOTĂRÂREA GUVERNULUI  nr. 635 din 29 aprilie 2004, actualizată, 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

 a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor 

 

 

     Cu modificările şi completările ulterioare aduse de:  

- HG nr. 898 din 4 august 2005;  

- HG nr. 252 din 7 martie 2007;  

- HG nr. 588 din 13 iunie 2007;  

- HG nr. 1.406 din 18 noiembrie 2009; 

 

 

    ART. 1 

    Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru 

Cultul Eroilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    ART. 2 

    (1) Fondurile necesare organizării şi funcţionării în anul 2004 a Oficiului Naţional 

pentru Cultul Eroilor se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 

prin suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului cu suma de 17 

miliarde lei. 

    (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările 

corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului 

Secretariatului General al Guvernului pe anul 2004. 

 

 

 

 

    ANEXĂ 

 

REGULAMENT 

de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional 

pentru Cultul Eroilor 

 

    ART. 1 

    (1) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor se organizează şi funcţionează ca organ de 

specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea 

Ministerului Apărării Naţionale. 

    (2) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, denumit în continuare Oficiu, are sediul în 

municipiul Bucureşti, str. G-ral Popescu Candiano nr. 6, sectorul 4. 

    ART. 2 

    Oficiul are ca scop elaborarea şi asigurarea aplicării strategiei şi politicilor în domeniul 

mormintelor şi operelor comemorative de război. 

    ART. 3 

    În îndeplinirea scopului său, Oficiul îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor 

principii: 

    a) cinstirea eroilor patriei; 
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    b) respectarea demnităţii umane; 

    c) nediscriminarea; 

    d) toleranţa; 

    e) pacea, reconcilierea şi înţelegerea între popoare; 

    f) respectarea convenţiilor internaţionale şi a normelor dreptului internaţional umanitar. 

    ART. 4 

    Ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, Oficiul îndeplineşte, în 

condiţiile legii, următoarele funcţii: 

    a) de reglementare, având ca scop elaborarea cadrului normativ instituţional, precum şi 

a normativelor şi prescripţiilor tehnice, în vederea realizării obiectivelor naţionale în 

domeniul mormintelor şi operelor comemorative de război; 

    b) de consiliere, sprijin şi control al autorităţilor publice centrale şi locale, al 

persoanelor fizice şi juridice în aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul său de 

activitate; 

    c) de reprezentare, prin care se asigură reprezentarea Guvernului României pe plan 

intern şi extern, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale în 

domeniul activităţii sale specifice; 

    d) de educaţie civică, având ca scop cultivarea în rândul cetăţenilor a memoriei 

înaintaşilor şi a valorilor societăţii democratice; 

    e) de administrare a patrimoniului propriu, prin care se asigură administrarea şi 

gestionarea patrimoniului său în mod eficient şi cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

    ART. 5 

    (1) Oficiul are următoarele atribuţii principale: 

    a) organizează sistemul naţional de cercetare şi evidenţă a mormintelor şi operelor 

comemorative de război, româneşti şi străine, aflate pe teritoriul României, şi a celor 

româneşti din străinătate şi acţionează pentru căutarea, descoperirea şi identificarea 

acestora; 

    b) ţine evidenţa centralizată a mormintelor şi operelor comemorative de război, 

româneşti şi străine, aflate pe teritoriul României, şi a celor româneşti din străinătate, 

precum şi a obiectelor de identificare descoperite ocazional sau cu prilejul exhumărilor; 

    c) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cultele religioase recunoscute de 

lege în aplicarea prevederilor Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor 

comemorative de război, precum şi cu cele din străinătate care au obiect de activitate 

similar; 

    d) ia măsurile necesare pentru înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor 

comemorative de război româneşti în străinătate; 

    e) propune Ministerului Apărării Naţionale iniţierea de hotărâri ale Guvernului pentru 

înfiinţarea, modificarea, precum şi pentru construirea mormintelor şi operelor 

comemorative de război străine pe teritoriul României; 

    f) iniţiază, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, încheierea acordurilor 

internaţionale privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război; 

    g) valorifică toate datele şi informaţiile existente şi acţionează pentru căutarea, 

descoperirea, identificarea şi luarea în evidenţă a mormintelor de război; 

    h) hotărăşte modalităţile de regrupare a osemintelor morţilor de război şi însemnele 

comemorative pentru locurile de înhumare comune atunci când nu pot fi amenajate 

morminte individuale; 
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    i) pune la dispoziţie celor interesaţi, la cerere, datele de care dispune, referitoare la 

locul de înhumare a persoanelor decedate, în condiţiile legii; 

    j) colaborează cu reprezentanţele diplomatice străine pentru organizarea 

ceremonialelor de comemorare a militarilor acestor state înhumaţi pe teritoriul României; 

    k) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului, împreună cu instituţiile de apărare şi 

ordine publică, programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor şi de alte evenimente; 

    l) avizează sau aprobă, după caz, modificarea ori strămutarea mormintelor şi operelor 

comemorative de război româneşti aflate pe teritoriul naţional; 

    m) iniţiază, împreună cu instituţiile abilitate prin lege, proiectele de acte normative 

pentru declararea utilităţii publice şi exproprierea, în condiţiile legii, a imobilelor pe care 

se află amplasate sau se vor construi morminte şi opere comemorative de război; 

    n) propune Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice mormintele şi operele 

comemorative de război de pe teritoriul României, care să fie cuprinse în Lista 

monumentelor istorice; 

    o) sesizează Ministerul Culturii şi Cultelor atunci când deţine informaţii cu privire la 

intervenţii neautorizate asupra operelor comemorative de război cuprinse în Lista 

monumentelor istorice sau când este încălcată zona de protecţie a acestora; 

    p) promovează programe şi participă la valorificarea în plan educativ a memoriei celor 

căzuţi pentru ţară; 

    q) editează publicaţii şi produse media pentru educarea patriotică a cetăţenilor; 

    r) organizează, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, tabere pentru tineret, 

în scopul îngrijirii mormintelor şi operelor comemorative de război, pe care le poate 

susţine financiar; 

    s) elaborează proiectele de acte normative pentru darea în administrarea unităţilor 

administrativ-teritoriale a mormintelor şi operelor comemorative de război de interes 

naţional; 

    ş) reprezintă Guvernul României la activităţile internaţionale care au ca obiect 

mormintele şi operele comemorative de război; 

    t) colaborează cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din străinătate care 

au obiect de activitate similar; 

    ţ) controlează respectarea regimului juridic al mormintelor şi operelor comemorative 

de război, aplică sancţiuni sau sesizează, după caz, autorităţile abilitate de lege, atunci 

când regimul acestora este încălcat; 

    u) întocmeşte proiectul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli; 

    v) propune trecerea unor morminte şi opere comemorative de război în patrimoniul 

public al unităţilor administrativ-teritoriale; 

    w) iniţiază proiecte de hotărâri privind înfiinţarea, modificarea sau protejarea 

mormintelor şi operelor comemorative de război, la propunerea instituţiilor de apărare şi 

ordine publică; 

    x) iniţiază, împreună cu Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu alte instituţii abilitate prin 

lege, concursuri pentru proiectarea şi executarea de monumente de natura mormintelor şi 

operelor comemorative de război, precum şi de biserici aferente cimitirelor în care se află 

mormintele de război, selectează proiectele şi urmăreşte finalizarea acestora; 

    y) formulează propuneri în vederea editării de timbre omagiale şi comemorative pe 

teme legate de cinstirea eroilor. 

    (2) Oficiul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege. 
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    ART. 6 

    În exercitarea atribuţiilor sale, Oficiul colaborează cu ministerele, cu celelalte organe 

de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice 

locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice de drept privat, 

fiind abilitat să solicite şi să primească date şi documente specifice domeniului său de 

activitate, în condiţiile legii. 

    ART. 7   abrogat - 

    ART. 8 

    Oficiul încurajează implicarea organizaţiilor neguvernamentale în activităţi specifice 

de protejare a mormintelor şi operelor comemorative de război şi stimulează participarea 

cetăţenilor la activităţile de întreţinere curentă a acestora. 

    ART. 9 

    Oficiul este organul de specialitate al administraţiei publice centrale competent să 

avizeze înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor a organizaţiilor 

neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul protejării mormintelor şi 

operelor comemorative de război şi să propună Guvernului, prin Ministerul Apărării 

Naţionale, recunoaşterea statutului de utilitate publică al acestora, potrivit legii. 

    ART. 10 

    Oficiul prezintă anual Guvernului o informare cu privire la activitatea desfăşurată şi la 

starea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti din ţară şi din 

străinătate, precum şi a celor străine în România. 

    ART. 11 

    (1) Oficiul este condus de un director numit prin ordin al ministrului apărării naţionale, 

în conformitate cu dispoziţiile legale. 

    (2) Directorul reprezintă Oficiul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu 

persoanele juridice şi fizice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie. 

    (3) Atribuţiile directorului se aprobă prin ordin al ministrului apărării naţionale. 

    (4) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul emite decizii şi instrucţiuni. 

    (5) Directorul angajează personalul Oficiului, cu respectarea dispoziţiilor legale, în 

limita numărului maxim de posturi stabilit. 

    (6) Directorul este ordonator terţiar de credite pentru fondurile pe care le gestionează. 

    ART. 12 

    (1) Numărul de posturi al Oficiului este de 30. 

    (2) Structura organizatorică a Oficiului este prevăzută în anexa nr. 1. 

    (3) Structura posturilor pe compartimente şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al 

ministrului apărării naţionale. 

    (4) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor Oficiului se stabilesc prin decizii ale 

directorului. 

    (5) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului încadrat în Oficiu se stabilesc prin 

fişa postului. 

    (6) Personalul Oficiului este salarizat potrivit reglementărilor legale aplicabile 

personalului încadrat în organele de specialitate ale administraţiei publice centrale. 

    ART. 13 a fost abrogat. 

    ART. 14 

    (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Oficiului se asigură de la bugetul 

de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale. 
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    (2) Oficiul poate folosi pentru desfăşurarea activităţii sale bunuri materiale primite de 

la persoane fizice şi juridice sub formă de donaţii şi sponsorizări, cu respectarea 

dispoziţiilor legale în vigoare. 

    ART. 15 

    Pentru îndeplinirea funcţiilor sale şi a atribuţiilor specifice de protejare a mormintelor 

şi operelor comemorative de război, Oficiul poate încheia contracte de achiziţii de bunuri, 

prestări de servicii şi colaborare, în condiţiile legii. 

    ART. 16 

    (1) Oficiul are dreptul la un autoturism pentru transportul personalului, cu un consum 

maxim de carburant stabilit conform dispoziţiilor legale. 

    (2) Pentru îndeplinirea activităţilor specifice, a activităţilor de control şi a activităţilor 

de protecţie a mormintelor şi operelor comemorative de război, Oficiul are dreptul la un 

microbuz de până la 9 locuri şi la două autoturisme de teren. Consumul lunar maxim de 

carburant este stabilit conform dispoziţiilor legale. 

    ART. 17 

    Oficiul preia în administrare arhiva "Cultul Eroilor" de la Muzeul Militar Naţional, pe 

bază de proces-verbal de predare-preluare. 

    ART. 18 

    (1) Înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război se fac 

potrivit normelor tehnice prevăzute în anexa nr. 2. 

    (2) În aplicarea normelor tehnice prevăzute la alin. (1), Oficiul emite instrucţiuni 

proprii. 

    ART. 19 

    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament. 

 

 

 

 

 

    ANEXA 2 

 

NORME TEHNICE 

privind înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi 

operelor comemorative de război 

 

 

    CAP. I 

    Evidenţa şi inventarierea mormintelor şi operelor comemorative de război 

 

    ART. 1 

    Evidenţa mormintelor şi operelor comemorative de război rezultă din procedura de 

alcătuire a fişei fiecărui mormânt de război, respectiv fiecărei opere comemorative de 

război, în care sunt consemnate informaţiile tehnice şi ştiinţifice, toate intervenţiile 

umane, precum şi modificările din cauze naturale survenite în decursul timpului. 
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    ART. 2 

    Formularele fişelor de evidenţă pentru mormântul de război, respectiv pentru opera 

comemorativă de război, sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentele norme tehnice. 

    ART. 3 

    Fişa de evidenţă a unui mormânt sau a unei opere comemorative de război se 

completează de către un specialist sau expert atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor, 

potrivit legii, desemnat de către direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural 

naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. 

    ART. 4 

    În scopul completării cu exactitate şi operativitate a fişei de evidenţă a unui mormânt 

de război sau a unei opere comemorative de război, specialistul desemnat este sprijinit de 

autorităţile şi instituţiile publice locale. 

    ART. 5 

    Etapele pe care specialistul sau, după caz, expertul trebuie să le urmeze în vederea 

completării fişei de evidenţă a unui mormânt sau opere comemorative de război sunt cele 

stabilite pentru procedura de alcătuire a fişei monumentelor istorice. 

    ART. 6 

    După centralizarea la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, fişele de 

evidenţă a unui mormânt de război sau a unei opere comemorative de război completate 

sunt transmise, pe suport de hârtie şi magnetic, Oficiului. Pe baza datelor înscrise în 

aceste fişe, Oficiul constituie evidenţa naţională a mormintelor de război, respectiv a 

operelor comemorative de război. 

    ART. 7 

    Oficiul ţine evidenţa mormintelor de război, respectiv a operelor comemorative de 

război, structurată pe judeţe, iar în cadrul acestora, pe categorii, în funcţie de natura lor. 

Înregistrarea în evidenţe a mormintelor şi operelor comemorative de război, în cadrul 

judeţului, se face începând cu municipiul reşedinţă de judeţ, după care urmează, în ordine 

alfabetică, celelalte municipii, oraşele şi comunele. 

    ART. 8 

    Pentru mormintele şi operele comemorative de război româneşti din străinătate 

evidenţa se ţine pe ţări, iar în cadrul acestora, pe localităţi şi regiuni sau zone, în ordine 

alfabetică. 

    ART. 9 

    Bazele de date privind listele nominale ale morţilor de război cuprind următoarele 

rubrici: numele, prenumele, gradul, unitatea militară, data şi locul naşterii, data şi locul 

morţii, locaţia mormântului, observaţii. 

    ART. 10 

    La primării se instituie un dosar cu documentaţia, ce conţine un exemplar al fişelor de 

evidenţă pentru toate mormintele şi operele comemorative de război din administrarea 

lor, precum şi un caiet de observaţii. 

    ART. 11 

    În cazul descoperirii unor noi morminte sau oseminte se iau măsuri de conservare şi se 

informează Oficiul, care procedează la identificarea şi luarea în evidenţă a acestora şi 

stabileşte locul unde urmează să fie reînhumate osemintele. 
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    ART. 12 

    În funcţie de semnificaţia şi de importanţa memorial-simbolică, arhitecturală şi 

artistică a mormintelor şi operelor comemorative de război înregistrate, Oficiul propune 

înscrierea acestora în Lista monumentelor istorice. 

    ART. 13 

    Calitatea de monument istoric este marcată în mod obligatoriu la mormântul sau opera 

comemorativă de război printr-un însemn amplasat şi întreţinut de primărie, în condiţiile 

legii. 

    ART. 14 

    La fiecare 5 ani mormintele şi operele comemorative de război sunt inventariate, prin 

confruntarea datelor din fişele de evidenţă cu situaţia reală din teren. 

 

    CAP. II 

    Marcarea mormintelor de război 

 

    ART. 15 

    Marcarea mormintelor de război se face prin delimitarea locului de înhumare şi 

amplasarea unui însemn de căpătâi specific: cruce, stelă sau piatră de mormânt. 

    ART. 16 

    Însemnul de căpătâi este specific religiei celui înhumat, de forma şi dimensiunile 

prevăzute în anexele nr. 3a)-3c) la prezentele norme tehnice. Însemnele de căpătâi 

confecţionate în perioada anterioară prezentelor norme tehnice se păstrează. În cimitirele 

de onoare unde sunt instalate însemne de căpătâi model 1976 se ridică un însemn 

memorial comun de forma unei cruci, stele, troiţe etc. 

    ART. 17 

    Pe însemnul de căpătâi al celor cunoscuţi se înscriu următoarele date: gradul, numele şi 

prenumele, unitatea militară din care a făcut parte, vârsta, data morţii. Pe însemnul de 

căpătâi al celor necunoscuţi se înscrie: "EROU ROMÂN NECUNOSCUT". Pe piatra de 

mormânt poate fi gravată insigna celei mai înalte decoraţii conferite persoanei înhumate. 

    ART. 18 

    (1) Pe însemnul memorial pentru mormintele de război comune se aplică, în principiu, 

următoarele: text comemorativ; înscrisuri privind numărul - necunoscuţi şi cunoscuţi; 

identitatea; unitatea şi data decesului celor înhumaţi; însemnul specific, care pentru 

mormintele din primul, respectiv al doilea război mondial, sunt cele prevăzute în anexa 

nr. 4 la prezentele norme tehnice; elemente decorative. 

    (2) Pe însemnele memoriale româneşti din străinătate se aplică şi stema României, iar 

textul comemorativ se gravează şi în limba ţării respective. 

    ART. 19 

    La solicitarea şi pe cheltuiala familiei, pe însemnul de căpătâi se pot aplica o fotografie 

a celui înhumat şi o candelă de dimensiuni reduse, însă fără a fi afectat aspectul general al 

ansamblului mormintelor. 

 

    CAP. III 

    Înfiinţarea, reorganizarea şi extinderea parcelelor şi cimitirelor de onoare 
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    ART. 20 

    Înfiinţarea, reorganizarea şi extinderea parcelelor sau cimitirelor de onoare se fac 

potrivit legii, cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului şi a 

normelor sanitare. 

    ART. 21 

    La înfiinţarea sau extinderea unui cimitir de onoare se vor avea în vedere următoarele: 

    a) fiecare dintre cei înhumaţi trebuie comemorat individual, după nume, fie pe 

însemnul de căpătâi, fie pe un însemn memorial comun; 

    b) însemnele de căpătâi şi operele comemorative de război au caracter permanent; 

    c) însemnele de căpătâi trebuie să fie uniforme; 

    d) nu trebuie făcută discriminare pe criterii de rang militar sau civil, rasă ori religie a 

celui înhumat. 

    ART. 22 

    Suprafaţa destinată cimitirului de onoare se împrejmuieşte, se parcelează şi se 

numerotează, dispunându-se tăbliţe indicatoare pentru o regăsire uşoară a fiecărui 

mormânt. Locurile de înhumare, cu dimensiunile de 2-2,50 m x 1-1,20 m, se numerotează 

şi se grupează pe parcele, între acestea amenajându-se căile de acces necesare. 

    ART. 23 

    Parcelele de onoare ale eroilor din cimitirele militare de garnizoană sau din cele civile 

se delimitează prin borduri, respectându-se aceleaşi norme pentru însemnele de căpătâi. 

    ART. 24 

    La înfiinţarea sau reorganizarea cimitirului de onoare se amenajează căi de acces 

pietonale şi/sau carosabile, utilităţi, anexe, indicatoare, precum şi platou pavat sau asfaltat 

pentru desfăşurarea ceremoniilor şi onorurilor militare. 

    ART. 25 

    La fiecare cimitir de onoare se asigură stative pentru coroanele şi jerbele depuse la 

însemnul memorial comun şi se ridică cel puţin un catarg metalic pe care să fie arborat 

drapelul naţional, conform legii; înălţimea catargului este între 8 şi 20 m. 

    ART. 26 

    La intrarea în cimitirul de onoare se amplasează, la loc vizibil, panouri cu numele 

cimitirului şi al instituţiei care îl administează, planul cimitirului, precum şi informaţii 

istorice utile. La cimitirele de onoare unde accesul publicului nu este permanent se 

afişează programul de vizitare. 

    ART. 27 

    Personalul necesar administrării, întreţinerii şi pazei cimitirului de onoare se asigură de 

către autorităţile publice locale ori de proprietarul sau deţinătorul acestora. 

    ART. 28 

    Întreţinerea construcţiilor, instalaţiilor, spaţiilor verzi şi a căilor de acces existente în 

cimitirele de onoare, precum şi dotarea cu materialele necesare se fac de către 

proprietarul sau deţinătorul acestora. 

    ART. 29 

    Amenajarea peisagistică a cimitirelor de onoare se realizează de un specialist, de 

preferinţă arhitect peisagist şi implică, în principiu, realizarea unei peluze generale, a 

plantaţiilor de flori la baza însemnelor comemorative, precum şi a plantaţiilor de arbuşti 

sau de arbori de diferite esenţe. 
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    CAP. IV 

    Conservarea şi restaurarea mormintelor şi operelor comemorative de război 

 

    ART. 30 

    Pentru fiecare mormânt sau operă comemorativă de război se instituie zona sa de 

protecţie, prin care se asigură conservarea integrată a acestuia şi a cadrului său construit 

sau natural. 

    ART. 31 

    Până la instituirea zonei de protecţie a fiecărui mormânt sau opere comemorative de 

război potrivit art. 30, se consideră zonă de protecţie suprafaţa delimitată cu o rază de 50 

m în localităţi urbane, 100 m în localităţi rurale şi 500 m în afara localităţilor, măsurată 

de la limita exterioară, de jur-împrejurul mormântului sau operei comemorative de 

război. 

    ART. 32 

    În zonele de protecţie a mormintelor de război este interzisă desfăşurarea în aer liber a 

unor manifestări care, prin poluarea sonoră sau vizuală pe care o produc, pot impieta 

asupra respectului datorat celor morţi, precum şi asupra sentimentelor rudelor venite să se 

reculeagă. 

    ART. 33 

    Lucrările de restaurare se execută în scopul eternizării memoriei celor căzuţi pentru 

patrie şi au în vedere respectarea, pe cât posibil, a formei şi amenajărilor iniţiale ale 

mormântului sau operei comemorative de război. 

    ART. 34 

    Principalele lucrări de restaurare vizează: repararea părţilor de construcţie distruse; 

reamplasarea însemnelor deteriorate sau dispărute; reconstrucţia împrejmuirilor, a 

gardurilor, a bordurilor, a plăcilor cu materiale care să asigure o cât mai îndelungată 

durată; regazonarea şi replantarea suprafeţelor de teren ale cimitirelor pentru un 

aranjament peisagistic cât mai elaborat; regruparea sau strămutarea osemintelor în cazul 

în care nu li se mai poate asigura integritatea sau conservarea corespunzătoare. 

    ART. 35 

    Lucrările de construcţii, respectiv reparaţii ale cimitirelor de onoare se fac astfel încât 

să nu afecteze integritatea, demnitatea şi respectul datorate celor înhumaţi. Lucrările se 

vor executa de persoane fizice sau juridice specializate şi autorizate în acest scop, sub 

supravegherea strictă a reprezentanţilor proprietarului sau deţinătorului acestora, cu orice 

titlu, şi ai Oficiului, după caz. 

    ART. 36 

    În cazul în care se cosideră necesar, se pot iniţia lucrări de renovare, parţiale sau 

generale, în scopul ameliorării, consolidării constructive ori estetice a unui mormânt sau 

opere comemorative de război, fără a-i schimba semnificativ aspectul originar. 

    ART. 37 

    Finanţarea activităţilor de înfiinţare şi protejare se planifică pe urgenţe, sistematic, 

urmărindu-se cu prioritate restaurarea mormintelor şi operelor comemorative de război 

existente în ţară şi în străinătate, cu un grad de degradare ridicat. 
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    CAP. V 

    Dispoziţii finale 

 

    ART. 38 

    Prezentele norme tehnice se aplică şi la înfiinţarea, reorganizarea, extinderea, 

administrarea, întreţinerea, paza, conservarea sau restaurarea mormintelor, a cimitirelor 

de onoare şi a operelor comemorative de război româneşti din străinătate, în măsura în 

care nu contravin legislaţiei statului respectiv, prevederilor convenţiilor internaţionale şi 

ale acordurilor bilaterale în domeniu, precum şi particularităţilor locale. 

    ART. 39 

    Anexele nr. 1, 2, 3a)*), 3b)*), 3c)*) şi 4*) fac parte integrantă din prezentele norme 

tehnice. 

 

 

    ANEXA 1 

la normele tehnice 

 

                              FIŞA DE EVIDENŢĂ 

                           a mormântului de război 

 

    1. Identificare 

    1.1. Codul 

    1.2. Categoria 

    1.3. Denumirea actuală 

    1.4. Denumirea originară 

    1.5. Denumirile anterioare 

    2. Localizare administrativă/amplasament 

    2.1. Statul 

    2.2. Judeţul 

    2.3. Localitatea 

    2.4. Codul poştal 

    2.5 Adresa 

    2.6. Suprafaţa 

    2.7. Referinţe cartografice/toponimie 

    2.8. Referinţe cadastrale 

    2.9. Referinţe privitoare la zona de protecţie 

    2.10. Alte informaţii 

    3. Statut de proprietate asupra terenului 

    3.1. Actualul proprietar 

    3.2. Proprietarul originar 

    3.3. Proprietarii anteriori 

    3.4. Utilizatorul 

    4. Datare 

    4.1. Data primelor înhumări 

    4.2. Data inaugurării 

    4.3. Alte informaţii 
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    5. Instituţii şi evenimente asociate istoriei mormântului de război 

    5.1. Instituţia care l-a amenajat 

    5.2. Autorul 

    5.3. Istoric 

    6. Descriere 

    6.1. Tipul mormântului de război 

    6.1.1. Izolat 

    6.1.2. Grupat: în parcelă de onoare, cimitir de onoare, osuar, mausoleu etc. 

    6.2. Evidenţa numerică; total înhumaţi 

    6.2.1. Înhumaţi individual 

    6.2.2. Înhumaţi în groapă comună 

    6.2.3. Necunoscuţi 

    6.2.4. Cunoscuţi 

    6.2.5. Naţionalitatea 

    6.3. Evidenţa nominală; se vor anexa listele nominale, pe naţionalităţi 

    6.4. Numărul însemnelor de căpătâi 

    6.5. Descrierea monumentelor funerare individuale 

    6.6. Descrierea monumentului comemorativ comun 

    6.7. Alte informaţii 

    7. Conservare, restaurare, prezervare 

    7.1. Starea generală de conservare 

    7.2. Lucrările anterioare de restaurare 

    7.3. Propunerile de restaurare, reabilitare, reconversie 

    7.4. Organizaţia nonguvernamentală care colaborează la întreţinerea curentă 

    8. Documentare/referinţe 

    8.1. Bibliografia 

    8.2. Dosarele şi rapoartele, în arhive 

    8.3. Hărţile, planurile, desenele 

    8.4. Fotografiile 

    8.5. Alte informaţii 

    9. Nivelul de interes/clasare 

    9.1. Grupa valorică de interes naţional sau local 

    9.2. Categoria după natura obiectivului 

    9.3. Criteriile de evaluare globală 

    9.4. Data şi documentul protecţiei 

    9.5 Codul primit prin respectivul act 

    10. Sistematizarea evidenţei 

    10.1. Data redactării fişei 

    10.2. Instituţia în cadrul căreia s-a redactat fişa de evidenţă a mormântului de război 

    10.3. Autorul fişei şi calitatea acestuia 

    10.4. Trimiterea la documentaţia fotografică aferentă 

    10.5. Trimiterea la documentaţia desenată aferentă 

    10.6. Semnătura autografă a specialistului care a întocmit fişa de evidenţă a 

mormântului de război 

    10.7. Semnătura şi ştampila conducătorului instituţiei în cadrul căreia s-a redactat fişa 

de evidenţă a mormântului de război 
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    10.8. Numărul procesului-verbal de validare în comisia regională a monumentelor 

istorice 

 

 

    ANEXA 2 

la normele tehnice 

 

                              FIŞA DE EVIDENŢĂ 

                       a operei comemorative de război 

 

    1. Identificare 

    1.1. Codul 

    1.2. Categoria 

    1.3. Denumirea actuală 

    1.4. Denumirea originară 

    1.5. Denumirile anterioare 

    2. Localizare administrativă/amplasament 

    2.1. Statul 

    2.2. Judeţul 

    2.3. Localitatea 

    2.4. Codul poştal 

    2.5. Adresa 

    2.6. Locaţiile anterioare 

    2.7. Referinţele cartografice/toponimie 

    2.8. Referinţele cadastrale 

    2.9. Referinţele privitoare la zona de protecţie 

    2.10. Alte informaţii 

    3. Statut de proprietate 

    3.1. Actualul proprietar 

    3.2. Proprietarul originar 

    3.3. Proprietarii anteriori 

    3.4. Utilizatorul 

    4. Datare 

    4.1. Data inaugurării 

    4.2. Alte informaţii 

    5. Persoane şi evenimente asociate istoriei monumentului 

    5.1. Ctitorul/finanţatorul 

    5.2. Autorul 

    5.3. Istoric 

    6. Descriere 

    6.1. Zona şi aşezarea 

    6.2. Descrierea obiectivului individual 

    6.3. Elementele de construcţie 

    6.4. Materialele şi tehnicile de construcţie 

    6.5. Componentele artistice 

    6.6. Inscripţiile 
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    6.7. Alte informaţii 

    7. Conservare, restaurare, prezervare 

    7.1. Starea generală de conservare 

    7.2. Lucrările anterioare de restaurare 

    7.3. Propunerile de restaurare, reabilitare, reconversie 

    8. Documentare/referinţe 

    8.1. Bibliografia 

    8.2. Dosarele şi rapoartele, în arhivă 

    8.3. Hărţile, planurile, desenele 

    8.4. Fotografiile 

    8.5. Alte informaţii 

    9. Nivelul de interes/clasare 

    9.1. Grupa valorică interes naţional sau local 

    9.2. Categoria după natura obiectivului 

    9.3. Criteriile de evaluare globală 

    9.4. Data şi documentul protecţiei 

    9.5. Codul primit prin respectivul act 

    10. Sistematizarea evidenţei 

    10.1. Data redactării fişei de evidenţă a operei comemorative de război 

    10.2. Instituţia în cadrul căreia s-a redactat fişa de evidenţă a operei comemorative de 

război 

    10.3. Autorul fişei de evidenţă a operei comemorative de război şi calitatea acestuia 

    10.4. Trimiterea la documentaţia fotografică aferentă 

    10.5. Trimiterea la documentaţia desenată aferentă 

    10.6. Semnătura autografă a specialistului care a întocmit fişa de evidenţă a operei 

comemorative de război 

    10.7. Semnătura şi ştampila conducătorului instituţiei în cadrul căreia s-a redactat fişa 

de evidenţă a operei comemorative de război 

    10.8. Numărul procesului-verbal de validare în comisia regională a monumentelor 

istorice 
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