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                                                                                           Bucureşti, 16 februarie 2007 

Către:
Domnul Cornianu-Drăgan Titus-Lucian
- Asociaţia pentru Cultură şi Educaţie Sfântul „Daniil Sihastrul” -

Urmare a solicitării dumneavoastră, vă comunicăm următoarele, conform datelor furnizate de 
Instituţia Prefectului din Judeţul Tulcea:

Complexul  monahal  paleocreştin  Ibida,  descoperit  în  anii  ’80,  este  inclus  în  Lista 
Monumentelor Istorice din România, vol III, judeţul Tulcea, în  categoria sit-urilor arheologice de 
importanţă naţională şi internaţională, fiindu-i aplicate regimul de protecţie “monument istoric” şi 
toate reglementările în vigoare în domeniul patrimoniului cultural naţional. 

Sit-ul Ibida este situat la cca 2 km de localitatea Slava Rusă, în mijlocul solei A-266, care are o 
suprafaţă totală de 33 ha, obiectivul menţionat fiind înconjurat de teren arabil. 

Potrivit datelor furnizate de către Primăria Slava Cercheză, pe terenul în cauză s-a reconstruit 
în natură dreptul de proprietate potrivit prevederilor legii 18/1991, iar în toamna anului 2005 firma 
AGRI-FRANCE SRL a arendat sola. Cercetătorii Institutului de Cercetări Eco-muzeale Tulcea (ICEM 
Tulcea) au demarcat o suprafaţă de 20 ha pe care au interzis efectuarea lucrărilor agricole, fără ca sit-ul 
să fie delimitat şi împrejmuit. 

În ziua de 2 februarie 2007, între orele 11.00-13.00, un lucrător şi administratorul unui SRL au 
efectuat lucrări de îndreptare a terenului în sit-ul arheologic amintit. 

La faţa locului s-a deplasat o echipă operativă formată din experţi ai Direcţiei Judeţene pentru 
Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Tulcea şi ai Institutului de Cercetări Eco-muzeale Tulcea. Din 
cercetările efectuate a reieşit faptul că lucrările de nivelare au fost începute de lucrător şi continuate de 
administratorul firmei, sit-ul fiind afectat într-o proporţie de 75%. Au fost demantelate zidul de incintă 
al complexului monahal pe latura de vest (complet) şi pe laturile de sud şi nord (complet), zidurile a 
două capele de cult paleocreştin şi, parţial, a unor clădiri anexe, stratul arheologic fiind distrus. Paguba 
produsă este irecuperabilă, iar în momentul de faţă specialiştii ICEM Tulcea fac o evaluare detaliată a 
stării monumentului. 

Potrivit Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural, fapta celor doi încalcă 
prevederile art.54 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată şi ale 
art.262 Cod Penal, referitoare la distrugerea monumentelor istorice. 

În prezent, Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag desfăşoară cercetările pentru săvârşirea 
infracţiunii de distrugere, faptă prevăzută şi incriminată de art.217, alin.2 şi art.360, alin.1, Cod Penal. 
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