
 
                                    
                                                                                                                                         

Anexa nr.3  
                                                                                                la ordinul  nr. 147 din 16 mai 2013 
 
 
 
                                                     LISTA 
categoriilor de bunuri culturale exportul cărora necesită Autorizaţie de export 
 
1) toate categoriile de  bunuri culturale mobile clasate; 
2) bunurile culturale care fac parte din colecţiile publice, şi sunt înscrise în inventarele muzeelor, 
arhivelor şi fondurilor bibliotecilor; 
3) bunuri culturale care fac parte din inventarele cultelor religioase; 
4) obiecte arheologice mai vechi de 100 de ani, care provin din: 
a) descoperiri şi săpături arheologice  terestre sau subacvatice; 
b) situri arheologice; 
c) colecţii arheologice. 
5) elemente provenite din dezmembrarea unor monumente imobile artistice, istorice sau 
religioase, ce constituie parte integrantă din acesta, mai vechi de 100 de ani; 
6) mozaicuri, desene realizate integral de mână, în orice tehnică şi pe orice tip de suport, mai 
vechi de 100 de ani; 
7) gravuri originale, stampe, serigrafii şi litografii, împreună cu matriţele şi primele exemplare 
imprimate ale acestora, mai vechi de 100 de ani; 
8) producţii originale de artă statuară sau sculpturi şi copii executate prin acelaşi procedeu ca şi 
originalul, mai vechi de 100 de ani; 
9) incunabule şi manuscrise, hărţi, partituri muzicale, în exemplare individuale sau în colecţii, 
mai vechi de 100 de ani; 
10) cărţi în exemplare izolate sau în colecţii mai vechi de 100 de ani; 
11) arhive şi componente ale acestora, de orice tip, în orice tehnică, avînd elemente mai vechi de 
50 de ani; 
12) specimene provenite din colecţii de zoologie, botanică, mineralogie, paleontologie sau 
anatomie, mai vechi de 150 de ani; 
13) bunuri culturale cu semnificaţie istorică, etnografică, create cu peste 50 de ani în urmă; 
14) obiecte din domeniul tehnicii: instrumente, instalaţii, aparataj; echipamente din domeniul  
ştiinţei, producerii, de uz casnic, cu destinaţie militară şi/sau componentele acestora, create cu nu 
mai puţin de 50 de ani în urmă; 
15) instrumente muzicale, inclusiv instrumentele populare de autor, create cu  peste 50 de ani în 
urmă; 
16). însemne poştale de filatelie, timbre, cărţi poştale şi timbre marcate, timbre fiscale şi 
analoage ale acestora, create cu peste 50 de ani în urmă; 
17) monede, bonuri, bancnote, hîrtii de valoare, emise cu peste 50 de ani în urmă; 
18) ordine şi medalii (cu excepţia celor personale, însoţite de legitimaţiile de primire a acestora, 
exportate de deţinător sau de moştenitorul său legal), instituite cu peste 100 de ani în urmă; 
19) arhivele fono-, foto-, cinema-, create cu peste 50 de ani în urmă; 
20) orice alt bun cultural mobil neinclus în categoriile prevăzute la pct. 1-19, mai vechi de 50 de 
ani.   
 


