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ACRONIME 

AAP      Agenția Achiziții Publice 

AIRM     Agenția pentru Inspectare și Restaurare a Monumentelor 

AST        Agenția pentru Supraveghere Tehnică 

BC  Țara Beneficiară 

HR  Resurse Umane 

ICH        Institutul Patrimoniului Cultural  

LPA         Autoritate Publică Locală  

MECR    Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii  

MS  Stat Membru 

NAA       Agenția Națională Arheologică  

NAMSI Agenția Națională de Inspectare a Monumentelor și Siturilor 

NCHM Consiliul Național al Monumentelor Istorice 

NCMC Comitetul Național al Muzeelor și Colecțiilor 

NCMPS Consiliul Național pentru Monumente de for public 

NDS         Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2020 

NGO  Organizații Non- guvernamentale 

NICH     Institutul Național al Patrimoniului Cultural  

NMSIA Agenția Națională de Inspectare a Monumentelor și Siturilor  

STE  Expert pe termen scurt  
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TERMENII DE REFERINȚĂ A DOCUMENTULUI  

Prezentul document a fost elaborat pentru Proiectul Twinning al UE, implementat între Italia și Moldova 
MD 13 ENPI OT 01 16 (MD/26) „Suport pentru promovarea patrimoniului cultural în Republica Moldova, 
prin păstrarea și protecția acestuia”  în cadrul Componentei 2 “Sporirea capacității administrative și de 
management a Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor și a Agenției Naționale 
Arheologice, precum și a oficiilor culturale ale Ministerului Culturii și altor părți terțe relevante”, în 
calitate de livrabil pentru Activitatea 2.2  Suport pentru elaborarea planului strategic de lucru pentru 
consolidarea agențiilor de implementare, inclusiv prin consolidarea bugetului și coordonarea cu părțile 
interesate. Planul Strategic este elaborat pentru a fortifica activitatea Agențiilor implementatoare în 
sectorul protecției patrimoniului și este pregătit în paralel și coordonare cu activitatea 1.3  „Elaborarea 
planului de acțiuni pentru revizuirea cadrului legislativ și regulator în strânsă cooperare cu toți 
partenerii”.   
 

Planul identifică segmentele de intervenție  și conține un cadru logic și de timp pentru implementarea 

acțiunilor de consolidare a agențiilor de implementare, cu standardizarea și detalierea procedurilor 

administrative, orientărilor și standardelor necesare. Planul identifică nevoile de instruire ad-hoc a 

personalului tehnic și administrativ al agențiilor de implementare. Se așteaptă examinarea acestuia de 

către reprezentanții BC și aprobarea până în a 12-a lună de implementare a proiectului (septembrie 

2018); 

Prezentul document se bazează pe rezultatele activității 2.1; 1.1 și 1.2 integrează livrabilele pentru 

activitățile 1.3, iar 2.2 reprezintă o bază pentru 1.4 - elaborarea unui raport general care să descrie 

scopul reformelor necesare (sectoriale și legi specifice). 

Dat fiind că rezultatele preconizate pentru activitatea 1.3 și 2.2 vizează elaborarea unui plan de acțiuni, a 

fost decis să se combine ambele livrabile într-un singur Plan de Acțiuni. 

Lista detaliată a legilor, regulamentelor și deciziilor care necesită revizuiri este prezentată în documentul 

livrabil pentru Activitățile 1.1 și 1.2; în prezentul document vor fi abordate doar prioritățile. 
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REZUMAT 

Planul strategic care rezultă din Activitatea 2.2 „Suport pentru elaborarea planului strategic de lucru 

pentru consolidarea agențiilor de implementare, inclusiv prin consolidarea bugetului și coordonarea cu 

părțile interesate” și Activitatea 1.3 „Elaborarea planului de acțiuni pentru revizuirea cadrului legislativ și 

regulator în strânsă cooperare cu toți partenerii” definește o strategie generală articulată în obiective 

principale, sub-obiective și acțiuni specifice pentru consolidarea capacității, eficacității și eficienței 

principalilor actori instituționali din segmentul patrimoniului cultural. Acțiunile sunt prioritare și necesită 

implementate în termen scurt, mediu și lung, în primul rând de către  instituțiile relevante ale statului în 

domeniu, dar și de autoritățile centrale și, ulterior, autoritățile locale, pentru a rezolva corect 

problemele depistate la faza de analiză a sectorului patrimoniului cultural din Moldova, elaborată în 

cadrul activității 2.1 a Contractului Twinning "Evaluarea situației actuale a agențiilor de implementare" și 

activitatea 1.1 "Evaluarea comparativă a legislației actuale a Republicii Moldova și a cadrului legal 

necesar reglementării guvernanței sectorului patrimoniului cultural”.  

În particular, respectivul plan strategic este elaborat în baza analizei documentelor legislative și de 

reglementare a sectorului (Activitatea 1.1) și modului de funcționare a instituțiilor care operează în 

Sector, completate de interviuri realizate cu principalii reprezentanți instituționali ai sectorului și vizează 

definirea obiectivelor și acțiunilor. Analiza de birou și din teren au permis creionarea unei imagini 

complete asupra competențelor instituțiilor, organizarea, cooperarea și capacitățile acestora. 

La elaborarea prezentului plan strategic a fost luat în considerare și documentul strategic "Cultura 

2020", adoptat de Guvern în 2014 și ratificat de parlament pentru a sprijini sectorul culturii prin 

identificarea și prioritizarea obiectivelor și acțiunilor ad-hoc. 

Respectivul plan strategic este conceput într-un mod care permite simpla integrare în Strategia "Cultura 

2020" și în Planul său de acțiune, astfel încât să se consolideze și să se detalieze acțiunile în ceea ce 

privește consolidarea instituțională, care este abordată în mod limitat de Strategie și planul său de 

acțiune (o abordare similară este folosită pentru elaborarea planului strategic de revizuire a cadrului 

juridic, în cadrul activității 1.3). 

"Raportul introductiv" elaborat în cadrul Componentei 1 prezintă o analiză a strategiei "Cultură 2020": o 

astfel de revizuire a permis identificarea mai multor puncte forte din strategie, dar și câteva deficiențe 

cheie care merită abordate, în special în ceea ce privește identificarea țintei, obiectivelor și acțiunilor 

conexe necesare pentru a răspunde necesităților identificate în partea analitică a aceleiași Strategii. Prin 

urmare, Planul strategic actual poate să reprezinte o oportunitate în revizuirea principalelor obiective 

ale Strategiei Cultura 2020, precum și a obiectivelor și acțiunilor sale specifice. 

Necesitățile identificate în baza activității de analiză, desfășurată în cadrul Activității 2.1 și prezentată în 

Raportul aferent, au fost transpuse în obiective și acțiuni care sunt grupate conform obiectivelor 

principale comune și temei globale sau Zone Macro. 
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Au fost identificare 4 zone macro: 

• Zona Macro 1 “CONSOLIDAREA ADMINISTRĂRII ÎN SEGMENTUL PATRIMONIULUI CULTURAL”: cu 

referire la procedura de interacțiune și luare a deciziilor de către actorii implicați în sectorul 

cultural din Moldova.  

• Zona Macro 2 “CONSOLIDAREA ORGANIZĂRII INTERNE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA FUNȚIONĂRII MECC”: 

cu referire la structura MECC (și agențiilor relaționate), explicit, pe de o parte - funcțiile și 

procedurile și pe altă parte - resursele umane care trebuie să realizeze respectivele funții.  

• Zona Macro 3 “ASPECTE TRANSVERSALE”: cu referire la subiectele care nu sunt direct 

relaționate sectorului Culturii, dar în cazul abordării corecte ar favoriza și sistemul respectiv.  

• Zona Macro 4 “SENSIBILIZAREA OPINIEI PUBLICE CU PRIVIRE LA ROLUL – CHEIE AL 

PATRIMONIULUI CULTURAL PENTRU SOCIETATE (AUDIENȚĂ MULTIPLĂ)” 

În cadrul fiecărei zone macro, au fost identificare obiective și acțiuni corespunzătoare, precum și setat 

cadrul de timp pentru implementarea acțiunilor propuse pe termen scurt, mediu și lung. 

ZONA MACRO 1 “CONSOLIDAREA ADMINISTRĂRII ÎN SEGMENTUL PATRIMONIULUI 

CULTURAL” 

Zona macro 1  

Zona macro 1 vizează consolidarea întregii guvernări a patrimoniului cultural din țară. Administrarea 

adecvată a sectorului patrimoniului cultural poate fi realizată printr-o combinare echilibrată a diferitelor 

modele de guvernanță, în funcție de situația și de creșterea progresivă a capacității autorităților locale și 

a sectorului economico - social, implicând în orice etapă MECC ca lider al sectorului, dar sporind în mod 

progresiv capacitatea celorlalte instituții de stat și a autorităților locale. 

Pentru asigurarea capacității de îndeplinire a unui rol atât de important de către MECC, au fost 

identificate trei obiective și acțiuni conexe. 

Primul obiectiv vizează consolidarea rolului MECC prin creșterea capacității sale operaționale; 

consolidarea rolului său de coordonare și îndrumare în ceea ce privește agențiile subordonate; 

obținerea și asumarea sarcinii de actualizare a Strategiei 2020 și a planului său de acțiune, precum și 

asigurarea punerii sale în aplicare și monitorizare (care urmează să fie realizată împreună cu alți actori și 

părțile interesate). 

Al doilea obiectiv ține de stimularea cooperării dintre MECC, agențiile  subordonate și toți ceilalți actori 

din sectorul patrimoniului cultural. 

Cooperarea cu autoritățile centrale și locale necesită a fi îmbunătățită. La nivel central, crearea de 

grupuri de lucru permanente pentru abordarea provocărilor transversale sau trans-sectoriale (de 

exemplu, îmbunătățirea performanței cheltuielilor pentru lucrările publice, elaborarea unei strategii de 

stimulare fiscală și facilitarea sectorului privat în sprijinirea conservării și promovării patrimoniului 

cultural, pregătirea planului de acțiune pentru revizuirea cerințelor și procedurilor de certificare a 

profesioniștilor și întreprinderilor în domeniul conservării patrimoniului cultural, revizuirea normelor 

tehnice pentru elaborarea proiectelor pentru monumente protejate, revizuirea / actualizarea estimărilor 

costurilor pentru lucrările de conservare) ar putea contribuie la transferarea dialogului, de la nivelul 

politic și administrativ din cadrul grupului de lucru interministerial al Cancelariei de Stat la nivelul 
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tehnico-administrativ, îmbunătățind astfel relația și coordonarea între instituțiile interesate. La nivelul 

autorităților locale, obiectivul-cheie constă în realizarea unei identificări clare a competențelor și a 

domeniilor de coordonare interinstituțională pentru realizarea unei descentralizări eficiente și a 

delegării competențelor și a cooperării interinstituționale, acolo unde este necesar sau util. Obiectivul 

este relaționat sprijinirii descentralizării administrative. La nivel local, guvernarea corectă a 

patrimoniului cultural se poate realiza numai prin definirea unor sarcini specifice, prin creșterea: 

capacității de aplicare a politicilor de promovare și de salvgardare a patrimoniului cultural, a capacității 

financiare și autonomiei, precum și a cooperării interinstituțională. 

ZONA MACRO 2 “CONSOLIDAREA ORGANIZĂRII INTERNE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA 

FUNȚIONĂRII MECC” 

În timp ce Zona Macro 1 face referire la “dimensiunea externă” a sistemului cultural, Zona Macro 2 se 

axează pe operaționalitatea MECC și a instituțiilor sale conexe, iar acțiunile prezentate vizează 

eliminarea lacunelor care aparent împiedică funcționarea corectă și fără probleme a instituției. 

Activitatea zilnică a unei organizații se bazează, în principal, pe două aspecte: prima este tangențială 

sarcinilor care trebuie îndeplinite și, în consecință, procedurilor care fac posibilă punerea lor în aplicare 

în conformitate cu normele și structurile organizaționale stabilite, precum și cu distribuția funcțiilor și a 

specificului sarcini. Al doilea aspect este relaționat HR, a cărui activitate este indispensabilă pentru 

îndeplinirea procedurilor menționate mai sus în atingerea obiectivelor organizaționale. Al treilea aspect 

se referă la resursele financiare, materiale și tehnice pe care o organizație le poate utiliza pentru a-și 

îndeplini sarcinile. 

În consecință, obiectivul 1 din carul Zonei Macro 2 este de a îmbunătăți traiectoria procedurală și de a 

stabili noi mecanisme necesare pentru a eficientiza întregul sistem. 

Pe de altă parte, Obiectivul 2 vizează asigurarea unei gestionări corecte a HR, atât pe termen scurt, cât și 

pe termen lung, inclusiv o evaluare generală a resurselor umane necesare pentru fiecare segment din 

instituțiile culturale ministeriale și identificarea instituțiilor unde personalul este insuficient sau 

redundant (cazul Institutului Patrimoniului Cultural) pentru a realiza o distribuție eficientă a resurselor 

umane întru eficientizarea organizării ministerială. De asemenea, Obiectivul 2 implică necesitatea de a 

creștere competențele și capacitățile pentru a face față reformei și pe termen lung. Aceasta necesită 

investiții din partea MECC și a Guvernului. În plus, obiectivul 2 abordează și necesitatea de încurajare a 

comunicării interne prin canale de comunicare deja stabilite, dar și prin crearea unui mediu de 

comunicare în cadrul și între instituțiile care formează sistemul ministerial. 

Obiectivul 3 vizează îmbunătățirea resurselor de infrastructură, a celor materiale și tehnice ale 

organizațiilor ministeriale necesare pentru buna implementare a funcțiilor sale. Aceasta include o 

utilizare mai hotărâtă a mijloacelor electronice (de exemplu, utilizarea sistemului poștal al Ministerului și  

al instituțiilor sale, utilizarea semnăturii digitale), precum și sprijinirea și contribuția la dezvoltarea unui 

sistem eficient bazat pe principiul ghișeului unic pentru a facilita relația cu "utilizatorii" serviciilor 

publice. 
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ZONA MACRO  3 “ASPECTE TRANSVERSALE” 

Precum a fost menționat, analiza a identificat unele deficiențe generale în legislație, referitoare la 

procedura administrativă și la statutul funcționarilor publici, care afectează performanța și eficacitatea 

administrației publice. Prin urmare, acest plan strategic identifică și unele obiective care au un caracter 

transversal și ar trebui abordate la nivel interministerial. 

Constrângerile ce îngreunează eficiența și eficacitatea implementării sarcinilor instituțiilor relevante sunt 

cauzate de un grup de factori, cum ar fi: cadrul legal ce reglementează procedura administrativă, rolul 

funcționarului public, conflictul de interese și transparența. Identificarea potențialelor îmbunătățiri ale 

prevederilor relevante (a se vedea și raportul pentru activitatea 1.3) poate avea un impact pozitiv asupra 

întregii Administrații Publice și, în special, asupra sectorului patrimoniului cultural, care abordează 

interesele colective, încă puțin înțelese, și recunoscute de majoritatea părților private și publice din 

Republica Moldova. 

Obiectivele și, în consecință, acțiunile fac referire în principal la reforma Administrației Publice, 

nemijlocit în ceea ce privește fragmentarea procedurilor, lipsa motivărilor suficiente pentru susținerea 

deciziilor administrative, introducerea / clarificarea în lege a responsabilității administrative individuale 

a funcționarilor publici și a angajaților din agenții, instituții, entități finanțate din fonduri publice. 

Revizuirea legislației primare și secundare poate contribui la reducerea fragmentării responsabilităților 

diferitor sectoare ale administrației, care în unele cazuri se face intenționat pentru a evita luarea 

deciziilor importante de o singură entitate/persoană unde riscul corupției este mai mare (de ex. crearea 

diferitor Consilii în cadrul MECC) și la eliminarea în legislație a noțiunii de responsabilitate administrativă 

individuală a funcționarilor și angajaților publici în realizarea atribuțiilor lor. Deși transparența în ceea ce 

privește publicarea deciziilor este în creștere, transparența în ceea ce privește furnizarea de decizii clare, 

logice, bazate pe principii și consecvențe este încă departe de a fi îndeplinită. Acest lucru este mai mult 

decât evident prin prezentarea argumentelor extrem de subtile în cadrul opiniilor Consiliilor. Acest lucru 

trebuie să fie luat în calcul de către MECC și Consiliile sale, însă trebuie să fie fundamentat de prevederi 

mai clare ale legislației, pentru a garanta că nu numai interesele private, dar și interesele și bunurile 

colective sunt respectate, precum și prevederi cu referire la obligațiile administrației publice de a-și 

justifica deciziile, mai ales atunci când sunt în joc interese și drepturi colective fundamentale, cum ar fi 

protejarea patrimoniului cultural și natural. 

Legislația actuală nu pare să contureze un profil clar al responsabilității administrative individuale pentru 

funcționarii publici și angajații agențiilor sau entităților finanțate din fonduri publice: acest aspect are 

nevoie, de asemenea, de clarificări pentru a se asigura că funcționarii publici sunt conștienți de 

consecințele comportamentului și deciziilor sale și că acestea trebuie să fie dirijate de profesionalism și 

independență. Aceasta ar trebui să reducă din lipsa de responsabilitate și să sprijine funcționarii publici 

în a rezista la presiunile externe și interne, astfel încât să fie responsabili pentru decizia luată. 

Sunt necesare și clarificări privind conflictele de interese - în prezent, legislația se concentrează aproape 

exclusiv asupra conflictului de interes privat, dar există o varietate de conflicte care decurg, de exemplu, 

din afilierea la asociații, partide politice etc. Aceste legături reprezintă de asemenea elemente puternice 

care pot submina independența și profesionalismul atunci când trebuie luate decizii. În legislație există 

dispoziții, dar care nu sunt clare, nu par a avea incidență asupra tuturor tipurilor de angajați din cadrul 

agențiilor sau entităților finanțate din fonduri publice și, mai ales, nu par a fi aplicate. 
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Un ultim obiectiv ține de protejarea  beneficiarilor și a utilizatorilor serviciilor publice. Creșterea gradului 

de conștientizare a satisfacției, a nevoilor utilizatorilor de servicii va aduce beneficii patrimoniului 

cultural împreună cu celelalte sectoare publice ale Moldovei. 

MACROAREA 4 “SENSIBILIZAREA OPINIEI PUBLICE CU PRIVIRE LA ROLUL – CHEIE AL 

PATRIMONIULUI CULTURAL PENTRU SOCIETATE (PUBLIC MULTIPLU)” 

Analiza cadrului juridic și al cadrului instituțional sugerează că există o nevoie urgentă pentru 

sensibilizarea opiniei publice cu privire la importanța patrimoniului cultural și, în special, ceea ce ține de 

păstrarea și utilizarea patrimoniului imobil drept element-cheie pentru dezvoltarea umană, plăcere și 

sursa creativității și a bunăstării. 

Rolul fundamental jucat de patrimoniu în susținerea rezistenței sociale și a sustenabilității socio-

economice și a mediului trebuie combinat în mod logic cu necesitatea de-al  proteja și de a preveni 

distrugerea acestuia. 

Publicul țintă pentru o astfel de strategie de sensibilizare trebuie să fie variat și trebuie să vizeze factorii 

de decizie politică, factorii de decizie, organele de drept, agenții economici, inclusiv operatorii de turism, 

organizațiile societății civile, copiii și profesorii. 

O plan mai detaliată a unei astfel de strategii va fi pusă la dispoziție la încheierea activității 4.3 a 

proiectului Twinning, în curs de desfășurare. 
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ZONA MACRO 1: CONSOLIDAREA ADMINISTRĂRII ÎN SEGMENTUL 

PATRIMONIULUI CULTURAL  

Misiunea "Strategiei Cultura 2020" se axează atât pe protejarea cât și pe valorificarea patrimoniului 

cultural al țării ca prioritate națională, prin asigurarea unui cadru politic coerent, eficient și 

pragmatic, bazat pe priorități întru crearea unui sistem de conservare și promovare a patrimoniului 

cultural și îmbunătățirea managementului în cultură. Cu referire nemijlocită la patrimoniul cultural, 

aceasta include definirea cadrului național de reglementare privind protecția patrimoniului cultural; 

completarea cadrului instituțional național pentru protecția patrimoniului cultural; crearea unei 

piețe pentru serviciile de conservare / restaurare a patrimoniului cultural imobil; crearea sistemului 

de protecție a patrimoniului cultural în unitățile administrativ-teritoriale. 

Zona Macro 1 vizează fortificarea întregii administrări a patrimoniului cultural din țară. 

Există o varietate de definiții pentru administrare. Definiția Institutului pentru Guvernare explică că 

Guvernarea implică interacțiunile dintre structurile, procesele și tradițiile care determină modul în 

care se exercită puterea, modul în care se iau deciziile și modul în care cetățenii sau alți actori 

interesați au dreptul la opinie. În fond, este vorba de putere, relații și responsabilitate: cine are 

influență, cine decide și cum sunt trași la răspundere responsabilii pentru luarea deciziilor1.  

În contextul prezentului raport, se cere a menționa că noțiunile de "guvernare" și "management" au 

semnificații distincte; guvernarea descrie cadrul în care se folosește puterea și se iau deciziile, în 

timp ce managementul descrie procesul și acțiunile prin care o organizație stabilește și realizează 

obiectivele sale (Graham, 2002, Appleton, 2016)2 (Graham, 2002; Appleton, 2016).  

Cu alte cuvinte, guvernarea indică cine are puterea de a lua decizii - și stabilește cine este implicat în 

luarea deciziilor sau cine contribuie la luarea deciziilor. În sinteza, guvernanța se referă la cine 

decide, iar managementul ține de modul în care se realizează ceea ce a fost decis. 

Guvernanța și-a crescut importanța în cadrul responsabilităților pentru patrimoniul cultural și 

natural și zonelor protejate, obiectivul principal fiind sustenabilitatea acestora, împreună cu o serie 

de obiective conexe. Mai mult "pentru a îndeplini aceste obiective, responsabilii pentru zonele 

protejate exercită o serie de împuterniciri diferite [...] împuterniciri de reglementare și de planificare, 

împuterniciri de finanțare, împuterniciri de generare a veniturilor și împuterniciri de a încheia 

acorduri. [...]Elementele unei bune reglementări ar putea include: o bază legislativă; elaborarea de 

programe care să echilibreze activitățile educaționale, de monitorizare, executare, de aplicare a legii, 

                                                           

 

 

1 John Graham, Governance Principles for Protected Areas in the 21st Century. A discussion paper (2002), 
accessed at https://www.files.ethz.ch/isn/122196/PA_governance.pdf on 20 April 2017.  
2 Mike Appleton, Protected Landscape Governance. Examples from European Protected Areas and World 
Heritage Properties, oral presentation at 5th Management Planning Workshop, Lin, Albania 22- 23 June 2016 
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contestare si de redresare; resurse și suport corespunzător; înțelegerea grupului țintă; identificarea 

si înrolarea susținătorilor și evaluarea continuă a programului”3
. 

Există diferite modele de guvernare care se aplică în sectorul patrimoniului cultural: guvernare 

centralizată / guvernare publică, atunci când o singură entitate ia toate deciziile și decide modul în 

care este implementat managementul, guvernare partajată, atunci când responsabilitatea în luarea 

deciziilor și gestionarea este împărțită, guvernarea comunității, unde comunitatea preia conducerea 

în luarea deciziilor și gestionarea. 

Actualul model de guvernare pentru sectorul patrimoniului cultural din Republica Moldova este de 

tip centralizat și condus de stat, în pofida transferului anumitor competențe către autoritățile locale, 

însă lipsa resurselor și a puterii de luare a deciziilor face ca sistemul să se bazeze pe deplin pe 

intervenția și bugetul de stat. 

Cu toate acestea, statul este din ce în ce mai puțin capabil să facă față diversității misiunilor care îi 

sunt încredințate, datorită resurselor financiare, umane și instituționale limitate. Prin urmare, a fost 

solicitată o schimbare a paradigmei în cadrul Strategiei Cultura 2020 și promovarea unei combinații 

echilibrate de modele care să diversifice guvernarea, să se îndrepte spre un model partajat și să 

pregătească terenul pentru o guvernare bazată pe comunitate în cazuri specifice. În primele etape, 

MECC trebuie să joace un rol crucial, astfel încât să sprijine și să orienteze schimbarea abordării, în 

cooperare cu alți actori ai puterii centrale precum și asociațiile autorităților locale, de ex. Congresul 

autorităților locale din Moldova (CALM). 

Pentru a se asigura că MECC este capabil să îndeplinească un rol atât de important, au fost 

identificate trei obiective și acțiuni conexe. 

Primul obiectiv vizează fortificarea sistemului juridic pentru protecția patrimoniului cultural care 

suferă din cauza mai multor deficiențe, dintre care cele mai importante țin de fragmentarea și 

insuficiența sancționării și aplicării legii. Intervenția cea mai urgentă asupra cadrului legal constă în 

fortificarea întregului sistem de sancționare - civil, contravențional, penal - care este în prezent 

extrem de insuficient pentru a descuraja abaterile, neglijența, crimele și răspunsul slab din partea 

întregii administrații publice. A doua problemă care trebuie abordată este reducerea fragmentării 

instrumentelor juridice: elaborarea legilor sectoriale cu incidență asupra diferitor categorii ale 

patrimoniului cultural nu servesc pe deplin scopului de protecție sporită a patrimoniului cultural, 

deoarece creează suprapuneri, lacune și ambiguități în aplicarea dispozițiilor. Cu toate acestea, în 

prezent, cel mai urgent pas este actualizarea Legii nr. 1530/1993 pentru a asigura protecția 

monumentelor istorice. Proiectul existent mai are nevoie de eforturi suplimentare pentru a-l face 

potrivit obiectivului său, cu  îmbunătățirea posibilă a acestuia. Celălalt pas urgent ține de revizuirea 

finală a proiectului de regulament privind circulația bunurilor culturale. În final, revizuirea 

prevederilor specifice din Legea privind protecția patrimoniului arheologic n.218 / 2010, a Legii 

privind protecția bunurilor culturale mobile n. 280/2011 și a Legii muzeelor (a se vedea Raportul 

privind activitățile 1.1 și 1.2, în care este prezentată lista modificărilor propuse). 

 

                                                           

 

 

3 Ibid. 
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Consolidarea sistemului juridic al patrimoniului cultural trebuie să vină și cu o reformă a 

responsabilităților individuale ale funcționarilor publici și ale personalului  entităților finanțate din 

fonduri publice. 

Al doilea obiectiv vizează consolidarea rolului MECC prin creșterea capacității sale operaționale; 

consolidarea rolul său de coordonare și îndrumare a instituțiilor sale de implementare; orientarea 

procesului de descentralizare a organismelor sale precum și transferarea și delegarea competențelor 

în domeniul patrimoniului cultural spre autorităților locale; actualizarea strategiei "Cultura 2020" și a 

planului său de acțiune, precum și a eforturilor de a realiza o viziune comună și de a înțelege 

patrimoniul cultural ca o prioritate-cheie pentru guvern și de a asigura implementarea și 

monitorizarea acesteia  într-o manieră comună și cooperantă, pentru ca diverși participanți să fie 

implicați în aplicarea Strategiei. 

Al treilea obiectiv se rezumă la stimularea cooperării între instituțiile de implementare ale MECC și 

altor actori relevanți pentru susținerea sectorului patrimoniului cultural. Cooperarea dintre 

administrația centrală și cea locală trebuie îmbunătățită. La nivel central, în special prin tabele 

tehnice și acorduri de cooperare care ar permite un nivel adecvat de coordonare între instituțiile 

interesate. Aceste tabele trebuie create cu scopul de a realiza obiectivele și activitățile operaționale. 

Pentru a construi un sistem cu adevărat integrat și diversificat, actualizarea Strategiei "Cultura 2020" 

necesită setarea unor obiective și acțiuni care nu sunt incluse în prezent în Strategie sau în Planul de 

acțiune și care implică colaborare și dialog interministerial. 

OBIECTIVUL 1.1: CONSOLIDAREA SISTEMULUI JURIDIC PRIVIND PROTECȚIA 

PATRIMONIULUI CULTURAL 

Acțiunile și raționamentul de susținere a propunerii în cadrul acestui obiectiv sunt descrise detaliat 

în Raportul privind activitățile 1.1 și 1.2. Mai jos este prezentată o schiță generală a propunerii, 

pentru a examina întregul plan de acțiuni. 

Un sistem solid de guvernare se bazează pe un cadru juridic solid; deși acest lucru nu este suficient 

pentru a atinge o bună guvernare, dar totuși este indispensabil. Cadrul juridic al sectorului 

patrimoniului cultural trebuie să fie consolidat în ansamblu. Consolidarea acestuia poate fi realizată 

în baza unor acțiuni-cheie. 

Una dintre cele mai importante și urgente acțiuni ține de consolidarea sistemului de sancționare prin 

sporirea sancțiunilor deoarece, pe de o parte, în prezent ele sunt destul de moderate în comparație 

cu gravitatea infracțiunilor și importanța majoră a patrimoniului cultural pentru societate, și 

îmbunătățesc în mod decisiv modul de aplicare a legii de către toți actorii implicați. Aceasta implică 

atragerea altor ministere și autorități, respectiv Ministerul de Interne, Ministerul Justiției, 

departamentele de poliție, procurorii. Consolidarea sancționării poate fi susținută prin creșterea 

nivelului de conștientizare și realizarea activități de informare pentru publicul menționat, pentru a 

declanșa un proces de " prise de conscience " pentru actorii publici dincolo de sectorul patrimoniului 

cultural. 

Este foarte important să se ajungă la un nivel mai avansat în reforme, prin promovarea unei abordări 

mai cuprinzătoare a perceperii și protecției patrimoniului cultural, prin inițierea elaborării unui Cod 

al patrimoniului cultural. Această acțiune este crucială, dar poate fi realizată într-un interval mediu 
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de  timp - adică în termen de cinci ani. Acesta necesită o reflecție aprofundată asupra conceptelor de 

bază și asupra funcționării legilor sectoriale aprobate recent. Aceasta ar trebui să treacă și printr-o 

revizuire amănunțită și raționalizare a tuturor definițiilor privind patrimoniul cultural și categoriile 

acestuia, ținând seama de definițiile internaționale, în special atunci când acestea se referă la 

obligațiile internaționale. Ar fi indicat să se utilizeze o definiție mai largă, clarificând situațiile 

specifice în care se aplică obligațiile internaționale. 

Pe de altă parte, este nevoie urgent să se inițieze o simplificare a procedurilor și o reconsiderare a 

rolului atribuit Guvernului și Parlamentului în acest sector, deoarece catalogarea este un act tehnico-

administrativ specific și nu este potrivit să fie atribuit organelor politice. Codul administrativ aprobat 

în iulie 2018 poate conține principii utile pentru procedurile administrative și poate oferi îndrumări 

în acest sens. 

De asemenea, este crucial și urgent să se revizuiască procedura de aprobare a intervențiilor asupra 

obiectelor / monumentelor protejate și asupra celor din zonele protejate și să se acorde un statut 

superior aprobării din partea Ministerului, comparabil cu o autorizație, având în vedere riscurile 

specifice pe care un astfel de aviz le poate provoca ( ex. deteriorarea și pierderea semnificația 

culturale a proprietăților cultural - istorice protejate). În momentul de față, procedura nu pare a fi 

concepută în mod corespunzător, deoarece dă o relevanță opiniei unui organism consultativ al  

ministerului, decât unui organism de implementare. 

În final, la fel de urgent ar fi coordonarea normelor din sectorul patrimoniului cultural cu cele din 

alte sectoare relevante – de o importanța aparte ar fi planificarea spațială și urbană, sectorul de 

construcție și administrativ.  

OBIECTIVUL 1.2: CONSOLIDAREA ROLULUI MECC 

Rolul MECC trebuie să fie consolidat în mai multe moduri – aceasta ține nu doar de majorarea 

resurselor umane și creșterea capacității acestora, dar și de consolidarea rolului și a funcțiilor în 

gestionarea sectorului patrimoniului cultural. Reforma ministerială întreprinsă în 2017 a fost 

concepută pentru a ușura rolul și a-l reduce la elaborarea politicilor. Totuși, trebuie remarcat faptul 

că proiectul de lege privind monumentele istorice (versiunea ianuarie 2018) prevedea mai multe 

implicații pentru structura ministerului, care nu pot fi reduse doar la elaborarea politicilor. 

Această abordare este obișnuită pentru țările post-sovietice, unde se întreprind eforturi pentru a 

diminua din sarcina financiară și instituțională a bugetelor de stat limitate și de a flexibiliza și adapta 

administrațiile publice. În pofida acestei orientări, MECC a concluzionat că mai sunt încă careva 

funcții care trebuie îndeplinite de către structurile ministeriale pentru a asigura o tranziție lină la un 

model de protecție a patrimoniului cultural bazat pe instituții subordonate care beneficiază de  

autonomie și flexibilitate în comparație cu structura ministerială. Cu alte cuvinte, este necesară 

susținerea procesului de transformare a profilului MECC, pentru a evita lacunele de capacitate și 

implementare a legii. În acest sens, este esențial ca selecția personalului pentru instituțiile 

subordonate ale MECC să se bazeze pe standarde înalte și foarte selective, cu perspective de carieră 

reale și oportunități de dezvoltare a competențelor pentru a se asigura că sistemul instituțiilor 

subordonate poate sprijini MECC  în implementarea legii și a mandatului acestuia. 
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La nivel de reglementare, este important ca MECC să clarifice și să facă cunoscut cetățenilor și 

celorlalți actori publici și privați care sunt sarcinile ce trebuie îndeplinite de direcțiile sale. Hotărârea 

de Guvern nu se adresează întregii organizații a ministerului, ci doar persoanelor cu rol politic 

(Ministrul, Secretar  General de Stat) sau un rol politico-administrativ (Secretar de Stat de sector). 

Aparent este necesară ajustarea acestei situație pentru a asigura transparența, responsabilitatea și 

stabilitatea structurii ministeriale. 

Reforma MECC este, de asemenea, o bună ocazie de a re-echilibra rolul său în raport cu agențiile 

sale de implementare și cu IPC. După câțiva ani de activitate a celor două agenții, ANA și AIRM, este 

îmbucurător  faptul că MECC joacă un rol mai important în guvernarea și monitorizarea activităților 

acestora, pentru a asigura o coordonare și o cooperare strictă între actorii cheie ai protecției 

patrimoniului.  

De asemenea, este important ca MECC să identifice entitatea de implementare – Statul Membru  ar 

sugera viitoarea Agenție Națională de Inspectare a Monumentelor și Siturilor - care ar prelua 

sarcinile (sau cel puțin o parte dintre acestea) executate anterior de către departamentul proiecte și 

investițiile, deoarece funcțiile sale au fost fie eliminate, fie absorbite de o altă direcție, responsabilă 

de prea multe alte sarcini, ceea ce face ca astfel de investiții să fie aproape reziduală. 

MECC ar trebui să păstreze drept funcție-cheie finalizarea procedurii de înregistrare a noilor 

monumente în Registrul aprobat în 1993 - nu ține de competența Parlamentului, care se ocupă de 

legi generale, să adopte decizii administrative, cum ar fi listarea monumentelor în registru. 

De asemenea, MECC ar trebui să-și consolideze statutul față de alte ministere. Acest lucru poate fi 

realizat prin demonstrarea rolului-cheie al patrimoniului cultural în viața socio-economică a țării, 

înștiințând toate părțile despre obligațiile care decurg din convențiile internaționale semnate și 

obligativitatea respectării acestora de către MECC și entitățile subordonate  

Acțiuni care trebuie întreprinse: 

ACȚIUNEA 1.2.1: CLARIFICAREA ȘI STABILIZAREA STRUCTURII ȘI SARCINILOR MINISTERIALE   

Cadrul de reglementare al MECC nu clarifică funcțiile direcțiilor sale - acest lucru ar trebui abordat cu 

maximă urgență pentru a asigura faptul că funcțiile și sarcinile fiecărei direcții sunt clar stabilite și 

sunt cunoscute de toată lumea. În prezent, doar funcțiile Ministrului și a Secretarilor de Stat sunt 

definite în Hotărârile Guvernului nr. 691/2017. Această lacună constrânge capacitățile operaționale, 

deoarece organizarea nu este prezentată în mod clar pentru fiecare element al structurii 

ministeriale. 

ACȚIUNEA 1.2.2: CONSOLIDAREA ROLULUI MECC FAȚĂ DE AGENȚIILE SALE  

Reforma preconizată pentru entitățile de implementare ale MECC în sectorul patrimoniului cultural 

oferă o oportunitate “de a nu fi ratată” pentru a clarifica mai bine rolul MECC prin intermediul 

Direcției patrimoniului cultural și al altor direcții relevante (de exemplu HR, management 

instituțional , etc.) pentru a defini un rol mai strict în coordonare și monitorizare. Ar fi deosebit de 

benefic în ceea ce privește programul anual de activitate, defalcarea bugetară provizorie și balanța 

finală, selectarea de personal pentru sprijinirea agențiilor (sau agenției unificate) în procesul de 
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schimbare a statutului personalului și în consecința schimbării statutului Agenției. Se propune de a 

adopta același tip de coordonare și monitorizare pentru Institutul Patrimoniu Cultural, care a fost în 

subordinea Academiei de Științe până în 2017 și așteaptă să fie reformat și modernizat pe deplin. 

Este necesară o coordonare și monitorizare strictă.  

ACȚIUNEA 1.2.3: CONSOLIDAREA STATUTULUI PERSONALULUI AGENȚIILOR  

În prezent, angajații celor două Agenții nu se bucură de statutul de funcționari publici. Această 

situație nu afectează doar salariul lor, care este mult prea scăzut pentru nivelul de educație solicitat 

și responsabilitățile de a fi îndeplinite, dar și capacitatea lor de a îndeplini funcții delicate, cum ar fi 

inspectarea clădirilor, raportarea activităților ilegale, suspendarea lucrărilor în caz de amenințare la 

adresa integrității proprietății protejate și a importanței sale culturale etc. Schimbarea statutului ar 

garanta, de asemenea, că selecția personalului agențiilor se va efectua conform procedurilor și 

criteriilor mai stricte, iar angajații vor fi mai responsabili pentru comportamentul său. De asemenea, 

regulile actuale privind conflictul de interese (care nu sunt clare în momentul de față) se vor aplica și 

în cazul acestora. Consolidarea statutului personalului agenției ar trebui să genereze o performanță 

mai sporită și un standard mai ridicat al profilului personalului. 

ACȚIUNEA 1.2.4: ACTUALIZAREA STRATEGIEI CULTURA 2020 

MECC va coordona elaborarea unei viziuni comune și puternice care să ilustreze rolul patrimoniului 

cultural în societatea moldovenească, susținută de diferite sectoare ale Guvernului, precum și de 

societate în ansamblu. Acest obiectiv ar putea fi atins împreună cu actualizarea Strategiei de 

Dezvoltare a Culturii „Cultura 2020” și elaborarea Strategiei Moldova 2030, care urmărește 

adaptarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Agendei ONU 2030 la contextul moldovenesc. 

Obiectivele strategiei "Cultura 2020" ar putea beneficia de o revizuire și o actualizare, în timp ce 

acțiunile conexe trebuie să fie mai coerente ambițiilor strategiei, deoarece, în momentul de față, 

lipsesc o serie de acțiuni- strategice-cheie pentru a asigura lansarea unei culturi / unui sistem de 

patrimoniu cultural care răspunde provocărilor identificate în partea analitică a strategiei. 

Prezentul Plan strategic identifică o serie de obiective și acțiuni care sunt coerente cu cele ale 

Strategiei "Cultură 2020" și care, prin urmare, ar putea fi integrate în mod util în Strategie sau care 

vor sta la baza actualizării și integrării acesteia într-o strategie globală de dezvoltare a țării. 

ACȚIUNEA 1.2.5: ÎNFIINȚAREA UNUI OFICIU DE EXPORT ÎN CADRUL MECC  

O altă reformă care urmează să fie pusă în aplicare în paralel cu cele menționate mai sus, este cea 

relaționată  creării unui oficiu de export în cadrul MECC. O astfel de reformă va implica următoarele 

acțiuni: 

- amendamente la legea privind bunurile mobile; 

- amendamente la regulamentele privind bunurile culturale; 

- noi reglementări privind noua structură care urmează a fi creată. 
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Biroul de Export propus va avea rolul de a examina toate obiectele pe care orice subiect 

intenționează să le exporte din Republica Moldova către orice altă țară și să decidă, pe baza unor 

criterii clare, dacă exportul poate fi autorizat sau nu, în funcție de valoarea culturală a obiectul și 

dacă expatrierea sa poate reprezenta o pierdere pentru patrimoniul cultural moldovenesc. Pentru 

detalii suplimentare, a se vedea Anexa 1 la prezentul plan strategic. 

OBIECTIVUL 1.3: ÎNCURAJAREA COOPERĂRII ÎNTRE ACTORII INSTITUȚIONALI   

Coordonarea dintre MECC și agențiile sale cu alte ministere pare să fie limitată. Comunicarea și 

dialogurile  sunt sporadice și nu au o bază sistematică, rezultatul conturându-se prin ignorarea 

activității unora de către ceilalți, cu capcane, în primul rând, pentru sectorul patrimoniului cultural, 

care este de obicei cel mai slab și mai expus amenințărilor. 

Această lipsă de comunicare, cooperare și consultare afectează legislația care poate avea un impact 

asupra patrimoniului cultural, asupra noilor reglementări și norme, precum și asupra înființării sau 

reformei unor noi entități (este orientativă experiența în ceea ce privește crearea AST, proiectul de 

reglementare a căreia inițial includea sarcini de inspectare a monumentelor, o funcție atribuită 

AIRM, și lipsa de conștientizare din partea reprezentanților Ministerului), precum și lipsa de 

comunicare și informare cu alte părți relevante în activitatea zilnică (de exemplu, avizele Consiliului 

Monumentelor nu sunt transmise odată cu proiectul aprobat Municipalităților, împiedicând astfel 

informarea promptă a biroului tehnic cu privire la deciziile luate de Consiliu). 

Cu alte cuvinte, există nevoia unei  echipe robuste  care să acorde suport MECC în relația cu alți 

actori instituționali din celelalte sectoare. Sectorizarea actuală trebuie să permită activități comune 

și ședințe periodice pentru a îmbunătăți funcționarea sectorului în ansamblul. Situația actuală 

permite crearea unor grupuri de lucru permanente care să fie implicate în activități cheie concrete. 

ACȚIUNEA 1.3.1: ÎMBUNĂTĂȚIREA COMUNICĂRII/COORDONAREA CU ALȚI ACTORI  

O serie de acțiuni care trebuie întreprinse în mod urgent pentru consolidarea sectorului protejării 

patrimoniului cultural implică interacțiunea cu alte ministere și agenții. Aceasta reprezintă o 

oportunitate unică de a înființa grupuri tehnice de lucru interinstituționale care, în timp ce 

abordează subiecte specifice, stabilesc, de asemenea, o încredere profesională necesară pentru a 

asigura comunicare și cooperare pe termen lung. Acțiunile care necesită cooperare 

interinstituțională includ următoarele subiecte și se sugerează ca MECC să preia inițiativa de a 

solicita cooperare interinstituțională pentru acțiunile strategice indicate mai jos: 

• diversificarea surselor de finanțare pentru patrimoniul cultural prin: 

o  stabilirea stimulentelor fiscale, sistemului de scutire de impozite și facilități, a 

impozitelor alocate sau procente alocate din buget pentru infrastructuri la scară 

largă și proiecte de dezvoltare pentru crearea fondurilor destinate conservării 

patrimoniului cultural și natural și pentru arheologie preventivă (împreună cu 

Ministerul  de finanțe, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale) 

o suport și facilitarea  creării fundațiilor (de ex. fundații bancare, fundații de asigurări 

etc.) care să includă în misiunea lor sprijin pentru conservarea și promovarea 

patrimoniului cultural și natural al Moldovei. 
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• Abordarea deficiențelor sectorului Construcții prin elaborarea unui capitol specific al 

normelor tehnice pentru lucrările privind patrimoniul cultural 

o Elaborarea ad-hoc a normelor tehnice pentru proiectarea lucrărilor de conservare 

a patrimoniului cultural (cu Ministerul Economiei și Infrastructurii - Sectorul 

construcțiilor) 

o Elaborarea unor estimări specifice pentru conservare/ reparații / intervenții (cu 

Ministerul Economiei și Infrastructurii - Sectorul Construcțiilor) 

• Reformarea procesului de calificare a specialiștilor care se ocupă de monumente protejate 

și stabilirea unui proces de calificare pentru companii 

• Abordarea statutului opiniei Consiliului Monumentelor și consolidarea statutului de 

aprobare ministerială a proiectelor pentru monumente protejate și ariile protejate 

• Clarificarea funcțiilor autorităților locale în domeniul patrimoniului cultural 

• Stabilirea domeniilor de coordonare și cooperare cu administrațiile locale și asociațiile 

acestora și instrumentele / mecanismele pentru coordonare și cooperare  

 

Obiectivul urmărește să sprijine descentralizarea administrativă și să o facă efectivă pe termen lung, 

prin măsuri de însoțire implementate cu participarea deplină a administrației centrale. La nivel local, 

administrarea corectă a patrimoniului cultural se poate realiza numai prin definirea unor sarcini 

specifice și prin creșterea capacității de aplicare a politici de promovare și de salvgardare a 

patrimoniului cultural, a gradului de capacitate financiară și autonomie, a cooperării 

interinstituționale. 

Activitățile comune cu administrațiile locale pot începe cu revizuirea și adoptarea planului detaliat al 

centrului istoric din Chișinău, care așteaptă aprobarea de mult timp și este mai mult decât o urgență. 

ACȚIUNEA 1.3.2: STRATEGIA PRIVIND DIVERSIFICAREA SURSELOR DE FINANȚARE   

Îmbunătățirea măsurilor de stimulare fiscală în Moldova a fost considerată relevantă, deoarece 

acestea sunt pe larg utilizate în Europa pentru a sprijini patrimoniul cultural. Într-adevăr, politica 

fiscală poate fi considerată „coloana vertebrală” a încurajării investițiilor private în sectorul cultural 

și, printre diferitele măsuri fiscale, stimulentele fiscale vizează în mod specific încurajarea 

comportamentului dorit față de artă și cultură. 

În pofida rolului central al Statului în domeniul patrimoniului cultural, care este considerat în primul 

rând sau exclusiv o sarcină publică, importanța intrinsecă a păstrării semnificației sale socio- 

economice necesită o dezvoltare mai accentuată a măsurilor speciale de atragere a fondurilor 

private. O relație strategică cu Ministerul Finanțelor poate consolida întregul sector, oferind 

instrumente, prin noi măsuri fiscale, pentru implicarea actorilor publici și privați și a părților 

interesate în dezvoltarea sectorului patrimoniului cultural. Obiectivul acestei activități constă în 

elaborarea, împreună cu Ministerul Finanțelor,  a unei strategii și proiectarea măsurilor fiscale 

pentru a facilita implicarea sectorului privat în conservarea și promovarea patrimoniului cultural. 
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ACȚIUNEA 1.3.3 ELABORAREA UNUI CAPITOL SPECIFIC AL NORMELOR TEHNICE PENTRU LUCRĂRI 

ASUPRA PATRIMONIULUI CULTURAL  

Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) este responsabil, prin intermediul instituțiilor și 

entităților sale, de elaborarea normelor tehnice pentru construcții. Există o nevoie urgentă de a 

elabora norme privind conținutul și etapele proiectelor de conservare / restaurare și întreținere a 

monumentelor istorice, a patrimoniului construit și a siturilor arheologice sau revizuirea normelor 

care nu sunt cele mai potrivite pentru clădirile istorice tradiționale, de ex. cele legate de 

consolidarea structurală sau retehnologizarea seismică, precum și normele privind modul în care 

lucrările de conservare ar trebui evaluate și estimate costurile pentru reparație și întreținere / 

intervențiile, care în prezent lipsesc din documentația tehnică aprobată pentru acest sector. Acesta 

ar  presupune crearea unui grup de lucru inter-ministerial și interdepartamental, cu MEI, INCERCOM, 

Agenții, departamentele relevante ale  Universității pentru a dezvolta cele menționate, conform unui 

plan detaliat. 

ACȚIUNEA 1.3.4: REFORMAREA PROCESULUI DE CALIFICARE A SPECIALIȘTILOR ȘI A COMPANIILOR 

DIN SECTORUL PATRIMONIULUI CULTURAL  

În prezent, în Republica Moldova există un sistem de calificare pentru specialiștii de diferite 

categorii, inclusiv categoria A4  prin care se acordă  dreptul de a elabora și a prezenta proiecte de 

conservare / reabilitare a clădirilor istorice. Sistemul de calificare solicită ca candidații care doresc să 

obțină categoria trebuie să participe la un curs de formare, care se încheie cu un examen. Cursul de 

formare durează, în general, o săptămână și se referă în cea mai mare parte la legislație, normele 

tehnice și actualizarea acestora. La fiecare cinci ani, specialiștii atestați trebuie să participe din nou la 

un curs de formare și să susțină din nou examenul pentru confirmarea categoriei. Din păcate, 

conferirea categoriei A4 nu presupunea implicarea fostului Minister al Culturii sau actualului 

sectorului al culturii din cadru MECC, ceea ce limitează în mod substanțial eficacitatea acestor 

cursuri de formare pentru a aborda subiecte specifice legate de conservarea monumentelor istorice 

și a patrimoniului construit în general. Ar trebui abordată reforma sistemului de calificare pentru 

specialiști, ceea ce necesită munca comună a diferitelor ministere și instituții conexe. În plus, trebuie 

dezvoltat un sistem de calificare pentru companiile care lucrează în acest sector, fapt ce necesită, din 

nou, instituirea unui grup de lucru interinstituțional. 

 

ACȚIUNEA 1.3.5: STABILIREA UNEI REȚELE DE DIAGNOSTICARE PENTRU CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI CULTURAL 

Cu mai multe ocazii, reprezentanții instituțiilor publice precum și cei din sectorul privat care 

activează în segmentul patrimoniului cultural și-au exprimat regretul pentru faptul că Republica 

Moldova nu dispune de laboratoare pentru investigații preliminare necesare pentru a elabora un 

diagnostic corect al degradării patrimoniul cultural: atunci când este indispensabil, eșantioanele 

trebuie transmise în străinătate, cel mai apropiat centru de diagnosticare fiind în România, în alte 

situații în Austria, Germania. 
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Cu toate acestea, se pare că în Republica Moldova există un potențial de înființare a unei rețele de 

laboratoare deja existente, care aparțin departamentelor de cercetare din cadrul Universității 

Academiei de Științe. Primii pași care urmează a fi întreprinși au fost împărtășiți de către Twinning 

Academiei de Științe în  iunie 2018. 

În anexa 2 la prezentul raport – Explorarea potențialului pentru realizarea diagnosticului 

patrimoniului cultural, prezentând scopul, obiectivele și pașii necesari de a fi întreprinși pentru 

elaborarea unei astfel de rețele.  

OBIECTIVUL 1.3: SUSȚINEREA DESCENTRALIZĂRII ADMINISTRATIVE ȘI CREȘTEREA 

CAPACITĂȚILOR AUTORITĂȚILOR LOCALE 

Autoritățile locale din Republica Moldova sunt foarte dispersate și fragmentate, ceea ce creează 

provocări  viabilității autorităților locale și limitează foarte mult capacitatea lor de a realiza  sarcinilor 

de bază. Chiar dacă transferul sau delegarea subiectelor cu referire la cultură și  patrimoniul cultural 

ar trebui considerat un pas pozitiv în direcția realizării unei guvernări și a unui  management orientat 

spre cetățeni și teritoriile din care face parte patrimoniul cultural, acest proces trebuie să fie însoțit 

și susținut prin coordonare, orientare, consolidare a capacităților personalului local, transferului de 

fonduri și capacitatea de a cheltui, cooperarea interinstituțională. 

Procesul de descentralizare al Moldovei are un impact semnificativ asupra capacității autorităților 

locale de a participa în mod semnificativ la implementarea politicilor coerente și eficiente în 

domeniul culturii. O reformă administrativă, chiar dacă ar fi implementată într-o  perioadă lungă de 

timp, ar putea elimina multe din ineficiențele constatate, dar ar putea duce și la ineficiențe și lacune 

mai grave. 

Acțiunile care trebuie întreprinse ca răspuns la nevoile identificate pot fi grupate după cum urmează. 

ACȚIUNEA 1.3.1: CLARIFICAREA COMPETENȚELOR 

Este necesar să se facă o clarificare asupra distribuției competențelor autorităților local de nivel 1 și 

2 în ceea ce privește patrimoniul cultural tangibil și intangibil și funcțiile acestora în protecția 

patrimoniului cultural. Este de dorit să se elaboreze o compilație a sarcinilor și a funcțiilor stipulate în 

legislația relevantă pentru a facilita autoritățile locale să își cunoască sarcinile. 

ACȚIUNEA 1.3.2: ELABORAREA INSTRUCȚIUNILOR PENTRU CONSERVAREA ȘI REABILITAREA 

PATRIMONIULUI IMOBIL 

Ținând cont de teritoriul RM și de omogenitatea acestuia și a activelor construite, instrucțiunile  pot 

fi prevăzute pentru întreaga țară, eventual exprimate în morfotipologii și tehnici de construcție 

(categoria principală fiind utilizarea betonului armat versus zidăria tradițională sau alte materiale 

temporale). Acestea ar furniza un instrument inestimabil pentru autoritățile locale și, în caz că sunt 

utilizate odată cu cursuri de instruire și consolidare a capacităților pentru a le utiliza, ar îmbunătăți 

substanțial propunerea de proiect și ar facilita / simplifica procesul de autorizare - dacă instrucțiunile 

se aplică, atunci aprobarea / autorizarea este eliberată mai simplist. 
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ACȚIUNEA 1.3.3: FUZIONAREA ȘI CREAREA OFICIILOR TEHNICE PENTRU PLANIFICARE, CONSTRUCȚII 

ȘI CULTURĂ/PATRIMONIUL CULTUAL 

Crearea unor oficii unificate care servesc mai multor comunități (autoritatea locală de nivelul 1), în 

special în cazul în care comunitățile sunt foarte mici și autoritățile lor au capacități și resurse limitate, 

ar fi utilă și ar îmbunătăți eficiența, în măsura în care nu este înțeleasă ca o modalitate de reducere a 

serviciilor, dar o agregare și eficientizare a acestora. 

Procesul trebuie să fie monitorizat de către districtele sau viitoarele regiuni reformate și extinse, în 

cazul în care reforma autorităților locale și descentralizării va continua. 

ACȚIUNEA 1.3.4:CREȘTEREA GRADULUI DE CAPACITATE FINANCIARĂ ȘI AUTONOMIE  

Resursele autorităților locale, în special autoritățile de nivelul 1, sunt insuficiente pentru a susține 

chiar și structurile administrative de bază. Prin urmare, autoritățile locale se bazează în mare măsură 

pe transferurile de la bugetul de stat pentru a furniza servicii publice. Sistemul de calculare a 

transferurilor de la stat a fost recent reformat, însă autoritățile locale din Moldova rămân extrem de 

sărace, deoarece majoritatea veniturilor provin din transferurile autorității centrale, care la fel suferă 

din cauza constrângerilor bugetare. Veniturile autorităților locale nu pot fi stabilite discreționar de 

către primari sau consilii raionale, ci trebuie stabilite în baza limitelor impuse de legislația națională. 

În acest sens, o mai mare flexibilitate în alocarea resurselor poate fi benefică; în mod similar, 

introducerea impozitelor și a plăților pentru serviciile prestate doar de autoritățile locale ar ajuta, 

astfel încât să se facă o legătură directă între plată și serviciul primit, sporind astfel dorința de a plăti.  

Twinning-ul a pregătit un concept cu referire la varietatea instrumentelor și mecanismelor fiscale 

care ar putea fi create pentru a diversifica sursa de finanțare și pentru a încuraja implicarea 

sectorului privat în susținerea conservării și protecției patrimoniului cultural. Acest concept poate fi 

găsit în anexa 4 la prezentul raport. 

ACȚIUNEA 1.3.5: ELABORAREA UNUI MECANISM PENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE COOPERARE 

INTER – INSTITUȚIONAL  

Legea descentralizării (Legea 435/2006) prevedea posibilitatea stabilirii unei cooperări între 

diferitele niveluri de autorități pentru obiective specifice. Cu toate acestea, prin intermediul 

legislației secundare nu au fost concepute instrumente specifice, fapt ce nu a sprijinit cooperarea 

interinstituțională într-o țară în care cooperarea nu este o tradiție și această "cultură" încă așteaptă 

să fie construită. De asemenea, cooperarea veritabilă între autoritățile locale și autoritatea centrală 

rămâne limitată. Relațiile dintre aceste două niveluri de guvernare pare a fi caracterizată de o 

concepție a unei structuri ierarhice, unde autoritatea centrală se află într-o poziție superioară  

autorităților  locale, fapt ce amintește despre sistemul sovietic centralizat. Pentru a depăși această 

situație, este esențial să se creeze forme structurale de cooperare. Acestea ar putea fi pe termen 

lung - de exemplu în ceea ce privește asistarea administrațiilor locale în elaborarea propunerilor de 

proiecte pentru lucrările de conservare, întreținere sau reabilitare, sau în ceea ce privește 

monitorizare / patrularea monumentelor sau siturilor arheologice – funcții care pot fi atribuite 
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administrațiilor și comunităților locale , sau ad - hoc, de ex.  stabilită pentru realizarea unor proiecte 

specifice de conservare, promovare a patrimoniului cultural. 

În acest sens, ar fi necesar să se elaboreze instrumente administrative și legislative potrivite și 

eficiente pentru a pune în practică cooperarea prevăzută de Legea privind descentralizarea. Exemple 

care pot fi utile pentru dezvoltarea acestor instrumente ar putea fi "Accordo di Programma" italiană 

și "territoriales d'action publique" franceză. 

O reflecție asupra acestor două instrumente se regăsește în Raportul privind activitatea 2.1 
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ZONA MACRO 2: FORTIFICAREA ORGANIZĂRII INTERNE A MECC ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA FUNCȚIILOR SALE  

Cu referire la structura internă a MECC, este important de a înțelege că aceasta include și Agențiile 

subordonate Ministerului și IPC, care, împreună cu MECC, constituie sistemul instituțional 

moldovenesc pentru patrimoniul cultural. 

Acest sistem, al cărui "dimensiune externă" a fost abordat în zona macro-1 a prezentului document, 

trebuie să fie susținut în funcționarea sa zilnică, iar acțiunile care vor fi prezentate în această Macro-

zonă vizează reducerea lacunelor care par a împiedica funcționarea corectă și fără probleme a 

structurii. 

Activitatea zilnică a unei organizații se bazează, în linii mari, pe două aspecte: prima este legată de 

sarcinile care trebuie îndeplinite și, în consecință, de procedurile care asigură implementarea 

acestora într-o manieră ordonată, reglementată și consecventă, care garantează respectarea 

principiilor și structurilor organizaționale implicate. Al doilea aspect este legat de HR, a cărui 

activitate este indispensabilă pentru îndeplinirea procedurilor menționate mai sus pentru a atinge 

obiectivele organizaționale. 

Acesta este motivul pentru care sunt prezentate următoarele obiective și acțiunile conexe pentru a 

îmbunătăți traseul procedural și managementul resurselor umane. 

OBIECTIVUL 2.1: REDUCEREA LACUNELOR PROCEDURALE ȘI STABILIREA 

MECANISMELOR POTRIVITE    

Analiza efectuată în cadrul proiectului Twinning a arătat o necesitate stridentă pentru resetarea sau 

dezvoltarea principalelor proceduri relaționate sectorului patrimoniului cultural, astfel încât să 

devină mai simple și mai eficiente. În unele cazuri, pare necesar să se stabilească noi mecanisme 

pentru a asigura atingerea obiectivelor organizaționale. Următoarele acțiuni ilustrează atât 

procedurile care trebuie modificate, cât și noile mecanisme de punere în aplicare. 

ACȚIUNEA 2.1.1: ACTUALIZAREA ȘI CONSOLIDAREA REGISTRULUI MONUMENTELOR PROTEJATE  (L. 

1531/1993, 2010) 

Această acțiune este urgentă și este prevăzută în Strategia "Cultura 2020". Analiza realizată de 

Proiectul Twinning a subliniat necesitatea de a face trimitere la Registru cu datele cadastrale pentru 

fiecare monument protejat, pentru a garanta identificarea sa univocă, identificarea proprietarului și 

protecția efectivă a acestuia, dat fiind faptul că în aceste condiții toate părțile interesate vor fi 

informate cu privire la statutul protejat al monumentului. 

Twinningul a elaborat un plan specific de acțiuni care urmează să fie dezvoltat,în continuare, cu 

aportul Țării Beneficiare. Rezumatul poate fi găsit în anexa 3 a prezentului raport. 
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ACȚIUNEA 2.1.2: ELABORAREA PROCEDURILOR EFECTIVE  

După cum a fost menționat, stabilirea unor proceduri corecte este esențială pentru a asigura 

funcționarea eficientă a structurii în ansamblu și este, de asemenea, un aspect-cheie pentru 

atingerea pe deplin a obiectivelor instituționale preconizate pentru sectorul culturii. Dar făcând 

referire la proceduri, este obligatoriu să luăm în considerare și actorii instituționali care sunt 

responsabili de implementarea lor.  

Acesta este motivul pentru care, în prezenta acțiune, propunerea de reformare a procedurilor este 

prezentată împreună cu reformarea agențiilor de implementare aferente, fapt ce va afecta pozitiv  

nu doar procedurile în cauză, ci și întreaga lor funcționare. 

 

Procedurile care trebuie să fie revăzute/îmbunătățite includ: 

 

- Noua înregistrare în Registrul monumentelor istorice 

În prezent, legea prevede că registrul trebuie să fie actualizat la fiecare trei ani. Se pare că 

acest lucru nu s-a întâmplat niciodată și nu a fost stabilită nici o procedură clară și detaliată – 

situație care a împiedicat actualizarea registrului. Este indispensabilă modificarea 

prevederilor Legii nr. 1530/1993, prin reformarea însăși a legii, și definirea unei proceduri 

care să permită includerea progresivă în Registru a monumentelor individuale, în locul 

listelor. Acest lucru ar spori protecția și ar facilita activitatea birourilor responsabile. 

 

- aprobarea proiectelor pentru monumentele protejate  

Este necesar de a  restabili procesului de aprobare din partea Ministerului (art.16 c.2 L. 

1530/1993) și a repune rolului consultativ al avizul Consiliului. Aprobarea ministerului ar 

trebui înțeleasă ca o procedură administrativă, cu consecințe administrative și ar trebui să se 

bazeze pe un raționament  tehnic - administrativ. Nu ar trebui să fie eliberat la nivelul politic 

(ministru, secretar de stat), dar de către șeful structurilor administrative (de exemplu, 

Direcția Patrimoniului Cultural sau, dacă se preferă, de către Agenție). 

Recurgerea la avizul Consiliului Național al Monumentelor Istorice ar trebui să se efectueze 

doar în condiții de intervenții majore, pentru a reduce încărcătura de muncă. Ar trebui 

elaborată o listă clară a ceea ce se înțelege prin volum mare de lucru, care să se regăsească 

într-o  Hotărâre de  Guvern (de exemplu, definiția și lista lucrărilor pentru care  se solicită 

avizul NCHM ar putea fi o anexă la regulamentul revizuit privind funcționarea NCHM) 

 

- aprobarea proiectelor în cadrul ariilor protejate 

Pentru aprobarea proiectelor de construcție în ariile protejate ar fi necesare diferite tipuri de 

documentație și criterii: prin urmare, o procedură puțin diferențiată, cu documente diferite 

care trebuie prezentate de către solicitanți, ar asigura o aplicare clară și eficientă. 

 

- avizul NCHM 

Modul în care este eliberat  avizul Consiliul Național al Monumentelor Istorice necesită 

revizuiri complete în ceea ce privește procedura, motivațiile și statutul. Ar trebui să i se 

restituie semnificația de consultație științifică / disciplinară, în comparație cu statutul 

ambiguu pe care l-a dobândit în ultimii ani. Ar trebui să fie racordată cu evaluarea 

preliminară efectuată de Agenție în colaborare cu Secretariatul NCHM și cu finalizarea 
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procedurii de către un organ administrativ din cadrul ministerului sau de către Agenția 

relevantă din subordine. 

 

Ar trebui adoptată o nouă procedură, de asemenea în cazul în care sunt necesare modificări ale 

legislației primare care reglementează monumentele (legea 1530/1993) și arheologia (218/2010). O 

astfel de procedură nouă ar putea implica următoarele etape: 

 

- pregătirea unui raport preliminar și a unui proiect de decizie privind proiectul AIRM și a 

Secretariatului NCHM (ca măsură de consolidare a capacității); 

- discuția cu NHCM asupra unui astfel de proiect de decizie și proiect; 

- emiterea de către NHCM a unui aviz motivat bazat pe opinia motivată a unui membru – acesta 

poate confirma sau infirma proiectul de decizie emis de AIRM; 

- emiterea finală a Avizului din partea unui organ tehnico-administrativ al MECC (fie a Direcției 

patrimoniului cultural sau a Agenției): acesta poate confirma sau infirma opinia NCHM, cu condiția să 

fie prezentate motivații suficient de fundamentate. 

 

Mai mult, Avizul MECC sau al Agenție trebuie să fie suficient de important pentru a fi inclus în lista 

actelor permisive anexate la Legea n.160-2012. Trebuie remarcat faptul că aprobarea Codului 

administrativ în iulie 2018 poate avea un impact asupra Legii nr. 160/2012, care trebuie evaluat pe 

deplin. 

 

Până la finalizarea reformei juridice, se va aplica procedura obișnuită, restabilind aprobarea 

proiectului de către MECC în baza opiniei NCHM. 

 

Remediile trec prin acțiuni precum: 

o identificarea organismului responsabil pentru aprobarea; 

o pregătirea modelelor de autorizare; 

o solicitarea posibilii  îmbunătăți  a documentației de proiect; 

o specificarea criteriilor incluse în regulamentul NCHM printr-o decizie specială a Ministrului; 

o colaborare cu MEI pentru reglementarea conținutului proiectelor de conservare a 

proprietăților protejate. 

 

Documentația care urmează să fie anexată la Aviz ar trebui, de asemenea, să fie mai bine definită. În 

special, legea primară (de exemplu, Legea 163/2010) ar trebui să conțină indicații mai precise și o 

definiție clară a conținutului și a documentelor care trebuie anexate la proiectele propuse la cele 

două niveluri de schița de proiect și proiect de execuție. Acest lucru ar trebui să se aplice atât 

monumentelor (modificarea normelor tehnice și dialog cu Ministerul Economiei și Infrastructurilor), 

cât și proiectelor din zonele protejate. 

 

De asemenea, intervalul de timp ar trebui revizuit, deoarece în prezent presupune  maxim 10 zile. 

Volumul de copii trimise și primite pentru fiecare proiect pentru care se solicită aprobare trebuie 

majorat, astfel încât toate copiile proiectului să fie transmise / primite simultan de la toate Agențiile 

și MECC. Ar trebui creat un mecanism unic / un ghișeu pentru toate autoritățile publice (centrale și 

locale) care trebuie să emită și să primească avizul sau alte forme de autorizații. 
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În mod alternativ, trebuie stabilit un alt sistem pentru a facilita în mod similar atât solicitanții, cât și 

instituțiile conexe în circulația informațiilor relevante. 

În special, este necesară o transmitere formală a deciziilor NCHM către: 

o AIRM. Transmiterea formală trebuie să conțină toată documentația relevantă a 

proiectelor aprobate. În cazul în care aprobarea urmează a fi emisă de MECC pe baza 

avizului NCHM (conform legii 1530/1993), atunci se va transmite aprobarea 

completă cu avizul NCHM. 

o MUNICIPALITĂȚII. Necesar pentru a evita ca persoana care solicită transmiterea  

aprobării / avizului către  municipalitate este proprietarul / aplicantul. 

 

După care, proprietarul trebui să comunice în mod oficial AIRM despre începerea lucrărilor și să fie 

informat despre sancțiunile severe pentru infracțiuni.  

Inspecțiile obligatorii din partea AIRM sau ale oricărei alte agenții ar trebui să fie introduse: cel puțin 

una la început, una în timpul lucrărilor și una la sfârșitul lucrărilor. 

 

Procedurile care urmează să fie stabilite includ: 

- Procedura de reglementare a Concesiunilor și a regulamentelor și modelelor aferente 

- procedura de exercitare a dreptului de preemțiune și modelele aferente 

- procedura de transfer a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și a modelele 

aferente 

- procedura de declasificare și regulamentele și modelele aferente 

- procedura de vânzare a imobilelor - proprietate publică protejate (non-statale) și alte 

drepturi conexe 

- procedura de inspecție și șabloanele conexe 

 

Aceste proceduri par să lipsească fie din punct de vedere juridic (adică nu sunt menționate în lege), 

sau nu este definit un proces clar / etapizat. 

Propunerile de definire a acestor proceduri sunt incluse în documentul livrat pentru Activitatea 2.3. 

 

ACȚIUNEA 2.1.3: REFORMAREA AGENȚIILOR IMPLEMENTATOARE 

Precum este menționat în analiza efectuată în cadrul Activității 2.1, au fost descoperite mai multe 

probleme în metodele de lucru ale NCHM, MECC și ale agențiilor de implementare, în special AIRM, 

unde  lipsa de personal creează constrângeri și îngreunează reașezarea sarcinilor.  

Unele dintre aceste probleme sugerează că sunt necesare schimbări ample - de ex. cu privire la 

reglementarea conținutul proiectelor pentru monumente protejate, precizând că personalul 

agențiilor are dreptul să stopeze lucrările ilegale efectuate asupra  monumentelor protejate - altele 

necesită specificări detaliate ale etapelor care trebuie întreprinse în cadrul procedurilor principale, 

pentru a garanta că canalele de comunicare între diferitele niveluri ale administrației sunt pe deplin 

operaționale și permit astfel aplicarea eficace. 
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Obiectivele principale ale acțiunilor pe termen scurt contau în reducerea rolurilor și funcțiilor 

redundante și suprapuse ale principalelor Agenții Culturale, astfel încât să se extindă standardele 

tehnice și să se adopte proceduri de evaluare mai simple prin: 

- unificarea agențiilor (ANA și AIRM) într-o singură Agenție (precum este propus de MECC) și 

reformarea funcțiilor lor (revizuirea proiectului de lege privind monumentele istorice, versiunea din 

11 ianuarie 2018); 

- reforma completă a Institutului Patrimoniului Cultural; 

- reforma Consiliului Național al Monumentelor Istorice și, în paralel, a tuturor celorlalte consilii și 

comisii, în vederea reducerii numărului acestora și a costurilor funcționale aferente; 

- detalierea conținutului proiectelor pentru monumente protejate (a se vedea și cooperarea 

interinstituțională) 

- definirea conținutului proiectelor de intervenție asupra monumentelor protejate și a zonelor care 

urmează să fie incluse în proiectul de lege revizuit pentru monumentele istorice; 

Cea mai urgentă reformă ține de  structura și funcțiile NCHM, dar toate celelalte reforme prezentate 

pot avea loc în paralel cu aceasta pentru a-i maximiza eficacitatea. 

Chiar dacă lista procedurilor care trebuie revizuite sau elaborate a fost pusă în evidență în cadrul 

acțiunilor precedente, acestea vor fi din nou indicate în descrierea reformei organizaționale 

sugerate. 

2.1.2.1. REFORMA CONSILIULUI NAȚIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE  (NCHM) 

În prezent, rolul NCHM este ambiguu: unii dintre membri au drept de vot, dar nu ar trebui să facă 

parte din acesta (Municipalitatea, Ministerul Economiei). Un risc posibil relaționat prezenței acestora 

este conturat prin scopul de a influența votul și nu prezența în favoarea protecției patrimoniului. 

Reuniunea Consiliului nu este și nu ar trebui să fie considerată o reuniune a agențiilor Publice 

(conferenza di servizi) în care fiecare actor public urmărește propriul interes administrativ: nucleul 

trebuie să reprezinte  evaluarea tehnică care vizează protecția patrimoniului cultural, și nu politica 

sau lobby. Una din sarcinile Consiliului ar trebui să fie transmiterea Proiectelor aprobate către 

Municipalitate și Agenție în numărul corespunzător de exemplare (4), în timp ce la moment se 

transmit numai 2. 

Unele dintre problemele NCHM ar putea fi eliminate printr-o modificare a legislației secundare care 

reglementează structura, funcționarea și procedurile sale. În special: 

- Compoziția: numărul de membri ar trebui redus drastic (de exemplu, de la 14 la 7); 

- Statutul membrilor: dreptul de vot al reprezentanților altor ministere, administrații sau 

agenții ar trebui eliminat, deoarece aceste autorități dispun de alte canale pentru a-și 

exprima opinia (de exemplu avizul juridic, autorizațiile). Dreptul de vot ar trebui să fie 

acordat reprezentanților sectorului academic  și a patrimoniului cultural; 

- Metode de lucru: Votul ar trebui să se bazeze pe o opinie motivată, individuală și prezentată 

în scris. În orice caz, avizul NCHM ar trebui confirmat / ratificat de un organism tehnico-

administrativ (de exemplu, AIRM sau Direcția patrimoniului cultural la MECC), care poate 

aproba opinia NCHM în cazul în care motivațiile sunt insuficiente pentru a invalida. 
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2.1.2.2: REFORMA INSTITUTULUI NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI CULTURAL (NICH) 

Începând cu ianuarie 2018,  funcțiile NICH sunt câteva - în detrimentul rolului agenției care pare să 

fie restrânsă la activitatea de inspecție, astfel mărginind prea mult sfera sa de activitate și, pe 

termen mediu, limitând capacitatea personalului să-și îndeplinească eficient rolul de inspecție, care 

nu ar trebui să se concentreze doar la verificare administrativă. 

În special, sarcinile și funcțiile ambelor agenții și a NICH  trebuie redefinite prin revizuirea legii 

privind monumentele istorice, pentru a menține integritatea "ciclului de patrimoniu": 

1. identificare; 

2. documentare; 

3. protecție legală; 

4. conservare; 

5. monitorizare / inspectare.  

NICH ar trebui să primească funcții metodologice, de ex. să elaboreze principii, criterii și standarde 

pentru punerea corectă în aplicare a sarcinilor, în timp ce Agenției (agențiilor) i se încredințează 

punerea în aplicare a întregului "ciclu al patrimoniului". În plus, având în vedere rolul său de 

deținător al registrelor patrimoniului cultural național, competențele NICH ar trebui definite mai 

bine. În calitate de deținător al bazei de date naționale, NICH ar trebui să acorde un sprijin continuu 

agențiilor care ar trebui să fie implicate în activitatea de inventariere. 

Activitatea de inventariere ar trebui să primească un nivel mai ridicat de standardizare, astfel încât 

să se adopte principii, criterii și să fie setate standarde, reglementări tehnice și șabloane pentru 

catalogare și înregistrare. Toate aceste proceduri standardizate trebuie testate și comentate de către 

toate agențiile, înainte de a primi o aprobare finală de la MECC. 

2.1.2.3: REFORMA AGENȚIEI DE INSPECTARE ȘI RESTAURARE A MONUMENTELOR  (AIRM) 

Reforma agențiilor din sectorul patrimoniului cultural ar trebui să se aplice în ansamblu, în strânsă 

legătură cu cele menționate mai sus, ținând seama de reorganizarea întregului sector, pentru a 

eficientiza aplicarea dispozițiilor legale. 

Acest set de reforme implică direct cel de-al doilea nivel (de ex. regulamentele agențiilor), dar, 

potențial, și primul nivel (de ex. legile primare). În primul rând, se consideră necesar să se reducă 

competențele, funcțiile și sarcinile la scară largă atribuite în prezent AIRM. În special, ar trebui 

menținute numai funcțiile operaționale, iar cele strategice (de ex.  acordurile internaționale) ar 

trebui eliminate. Cu alte cuvinte, rolul AIRM ar trebui să fie operațional și să trateze strict: 

1.  studii privind patrimoniul cultural; 

2. actualizarea cataloagelor și a băncilor de date; 

3. inspecții la șantiere; 

4. inspecții care vizează verificarea stării de conservare; 

5. propuneri pentru intervenții urgente pentru prevenirea pierderilor; 

6. lucrări de conservare. 

Cu referire la punctul n.3, inspecțiile la șantierelor, trebuie reamintit că legea n. 1530/1993 prevede 

posibilitatea de a desemna o persoană care poate stopa lucrările, dar acest rol pare să nu se 

realizeze. Chiar și în cazul în care se constată probleme sau nereguli, nimeni nu are autoritatea sau 
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puterea de a întrerupe procesul de autorizare. În mod ideal, angajații AIRM ar putea întrerupe 

lucrările, însă în realitate nu pot, deoarece această împuternicire este prevăzută de lege - dar nu a 

fost ajustată printr-un ordin ministerial, dar prin regulamente. 

La momentul de față, agenția pare să nu aibă un sistem de monitorizare a inspecțiilor efectuate, 

astfel încât este complicat de a determine cine le-a efectuat, câte au fost efectuate și cum. De fapt, 

doar inspecțiile prin care se descoperă nereguli sunt înregistrate ocazional, în timp ce nu există o 

urmărire a celor cu rezultate pozitive, astfel încât argumentele care stau la baza evaluării pozitive nu 

pot fi verificate mai târziu de către terți. Acest lucru ar putea fi abordat prin adoptarea unor formate 

computerizate, care să permită, introducerea de la distanță a informației prin telefoane inteligente 

sau a alte dispozitive portabile. În acest context, există deja două proiecte de format precum și o 

propunere elaborată de AIRM. 

O problemă urgentă care trebuie rezolvată ține de lipsa personalului tehnic, fapt ce condiționează 

inoperabilitatea AIRM. Ar trebui să se efectueze studii anuale pentru identificarea obiectivelor 

culturale care necesită o intervenție, dar acest lucru se întâmplă foarte rar. În prezent, AIRM nu este 

în situația de a efectua studii sau activități de inspecție din cauza lipsei de resurse financiare și 

umane. Precum a fost menționat la începutul acestei secțiuni, AIRM duce lipsă de arhitecți - 

începând cu luna iulie, în cadrul agenției nu activează nici un arhitect angajat - astfel încât activitatea 

de inspectare este compromisă. În plus, în prezent nu este clar dacă din bugetul agenției sunt 

alocate  resurselor pentru inspecții. Având în vedere această situație, o soluție provizorie este 

considerată urgentă și necesară pentru a permite AIRM să își îndeplinească acest rol crucial. 

Un nivel suplimentar de îmbunătățire ține de nivelul trei (de ex. definirea procedurilor), deoarece 

are ca scop încurajarea metodelor de lucru și comunicării dintre MECC, NCHM, AIRM și 

municipalitățile. O mai bună comunicare, cooperare și proceduri comune ar putea facilita  realizarea 

acțiunilor propuse: 

- să intensifice cooperarea dintre AIRM și ceilalți actori relevanți pentru a găsi de urgență o soluție 

comună care să vizeze optimizarea activității resurselor umane – angajate în cadrul agenție, astfel 

încât să se identifice segmentul de personal care poate fi responsabil pentru studiere  și inspecții; 

- verificarea disponibilității personalului din cadrul MECC pentru suplinirea pozițiilor necesare la 

AIRM; 

- să prevadă un curs de instruire  ad-hoc pentru transfer de competențele necesare pentru 

îndeplinirea sarcinilor solicitate. 

  

O astfel de sugestie vizează o soluție destul de rapidă a problemei identificate, cu condiția ca în acest 

sens va exista sprijin indispensabil din partea sectorului resurse umane al MECC, care va acorda 

suport  Departamentului Cultură (precum și Secretarului de stat) în selectarea candidaților potriviți 

pentru suplinirea pozițiilor necesare la AIRM. 

ACȚIUNEA 2.1.4: CONSOLIDAREA COORDINĂRII DINTRE MECC ȘI AGENȚIILE SALE 

S-a constatat necesitatea unei munci de echipă mai eficiente între MECC și agențiile sale. O mai bună 

definire a sarcinilor, activităților și a schimbului periodic de informații va îmbunătăți întregul sector 

al patrimoniului cultural, împreună cu eficiența MECC. Dintre celelalte agenții, o atenția deosebită se 



Twinning Project MD 13 ENPI OT 01 16 (MD/26) 
Support to promote cultural heritage in the Republic of Moldova through its preservation and protection 

 

 

 
Activity 2.2 

34

va acorda și AIRM, care nu poate funcționa eficace în cadrul comunicării insuficiente cu MECC și 

NCHM: procedurile sunt fragmentate și nu sunt în responsabilitatea unei singure entități.   

ACȚIUNEA 2.1.5: SETAREA MECANISMELOR EFICACE DE IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE A 

PROIECTELOR PENTRU LUCRĂRILE DE CONSERVARE  

După cum se menționează în Raportul analitic pentru activitatea 2.1, după reforma din 2017, MECC 

nu acționează drept autoritate contractantă sau entitate de achiziție cu capacitate autonomă de 

cheltuieli; în prezent funcția sa este concentrată pe elaborarea politicilor. Agenția Achiziții Publice, 

recent înființată, în subordinea Ministerului Finanțelor, reprezintă structura centralizată pentru 

toate lucrările publice, care cuprinde, de asemenea, lucrări publice asupra  monumentelor și 

patrimoniu protejat. Este necesar de a elabora regulamente ad-hoc pentru lucrările specifice cu 

incidență asupra Patrimoniului Cultural. Acestea ar prevedea măsuri care să permită o mai mare 

permeabilitate între direcțiile aceluiași sector și un personal tren-sectorial, capabil să execute 

multiple sarcini și să acorde sprijin unor sectoare mai slabe. 

Fiecare direcție din cadrul Ministerului Culturii, precum și fiecare din cele 150 de instituții aflate în 

subordine, furnizează Direcției Managementului Instituțional planuri de acțiuni cu descrierea 

acțiunilor prioritare complementate cu costuri și indicatori.  Direcțiile/ Instituțiile propuse înființează 

grupuri de lucru pentru a discuta planurile sale de acțiuni împreună cu Direcția Managementului 

Instituțional, care poate reduce din cheltuielile prevăzute și poate ajusta indicatorii înainte de a-i 

prezenta Ministerului de Finanțe.  

Capacitățile de planificare, implementare și monitorizare trebuie îmbunătățite, pentru a anticipa 

reducerea, de către Ministerul de finanțe, a sumelor alocate pentru MECC. Acțiunile propuse sunt 

următoarele : 

- să se înființeze mici grupuri de experți care vor acorda suport și vor monitoriza 

implementarea proiectelor după aprobarea acestora. Poate fi implicat același personal ca și 

în cazul efectuării studiilor, cu suportul sectorului de resurse umane din cadrul MECC,  pentru 

a completa pozițiile necesare, și pentru care se va desfășura un curs de instruire pentru 

transferul de competențe necesare pentru îndeplinirea sarcinilor.   

- Să se preconizeze cursuri de instruire pentru instituțiile din sectorul cultural cu scopul de a 

îmbunătăți capacitățile de planificare, implementare ți monitorizare precum și bugetul 

respectiv.  

 



Twinning Project MD 13 ENPI OT 01 16 (MD/26) 
Support to promote cultural heritage in the Republic of Moldova through its preservation and protection 

 

 

 
Activity 2.2 

35

OBIECTIVUL 2.2: ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE  

ACȚIUNEA 2.2.1: ABORDAREA CONSTRÂNGERILOR DE PERSONAL  

Din total de 130 unități în cadrul staffului MECC, doar 5 își desfășoară activitatea în segmentul 

patrimoniului cultural, fapt ce reprezintă o insuficiență dramatică pentru realizarea sarcinilor. AIRM 

nu poate fi considerat operațional, până recent a fost limitată în capacitatea de exercitare a 

funcțiilor sale; situația în cadru ANA este un pic mai îmbucurătoare însă de asemenea înregistrează 

insuficiență de personal și pare să-ți focuseze activitatea mai mult pe cercetare și efectuarea de 

arheologie preventivă directă din bugetul planificat pentru protecție și de inspecție. 

Experții misiunilor Statului Membru (Italia) nu pot însă subliniază faptul că, în prezentul context, 

Republica Moldova nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile asumate prin semnarea 

convențiilor internaționale privind protecția și promovarea patrimoniului cultural. Este deosebit de 

urgent o raționalizare a resurselor umane precum și suplinirea personalului din sectorul 

patrimoniului cultural al MECC și al Agențiilor în scopul restabilirii funcționalității. Persistența lipsei 

de personal în instituțiile menționate mai sus ar vorbi despre nedorința politică de a respecta 

obligațiile care au fost asumat față de comunitatea internațională cu privire la documentarea, 

protejarea, conservarea și promovarea patrimoniului cultural. 

Prin urmare, este indispensabil și urgent de a acționa printr-o o creștere semnificativă a numărului 

de personal, precum și îmbunătățirea competențelor și motivației, care să prevadă o creștere a 

salariilor, cel puțin pentru pozițiile-cheie. 

Pentru a îmbunătăți situația, sunt necesare ajustări pe termen lung, care implică reforme juridic ce 

reglementează serviciul public, statutul, salariul, sarcinile și procedura de selecție a funcționarilor 

publici. 

Pentru a aborda lipsa de motivare a funcționarilor publici este sugerat introducerea măsurilor de 

responsabilitate pentru definirea unui set de sancțiuni în caz de comportamente necorespunzătoare, 

precum și introducerea responsabilității administrative individuale pentru funcționarii publici (a se 

vedea secțiunea " Zona Macro 3: Probleme Transversale "din prezentul document). 

Cu referire la insuficiența de personal, o atenția imediată este centrată AIRM, care în prezent nu este 

operațională din cauza lipsei de personal tehnic. 

Cu referire la raționalizarea resurselor umane trebuie menționat cazul INP, care pare a fi 

supraestimat în raport cu funcțiile și sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească: numărul de 

persoane angajate la Institut (125 de angajați) ar putea fi redistribuite la  MECC și la AIRM care duc 

lipsă de personal. În acest sens, reforma prevăzută de către MECC pentru Institut (reducerea 

acestuia) este justificată. 

O astfel de sugestie vizează o soluție destul de rapidă a problemei identificate, cu condiția ca în acest 

caz să existe un sprijin indispensabil din partea sectorului resursei umane al MECC, care ar trebui să 

sprijine Direcția pentru Cultură (și Secretarul de stat) în repartizarea candidaților potriviți pentru a 

suplini pozițiile necesare. Acest lucru este valabil pentru a realiza o "reparație rapidă" atât a situației 

din cadru  AIRM, cât și, în general, al întregul sistemului  MECC și agențiilor. 
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ACȚIUNEA 2.2.2: ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR PERSONALULUI  

Abordarea MECC și a agențiilor aferente față de perfecționare nu este structurată: aceasta înseamnă 

că abordarea nu se bazează pe analiza sistematică a necesităților de formare și pe actualizarea 

competențelor personalului. 

"Întrebarea de instruire" este direct și strict legată de managementul competențelor: dacă nu este 

clar care sunt "competențele-cheie" ale organizației și, mai precis, competențele-cheie pentru 

fiecare unitate organizațională, devine dificilă realizarea unei instruiri comprehensive a analizei 

necesităților.  Aceasta este o analiză dedicată identificării domeniilor de "cunoaștere", "cunoașterea 

despre cum trebuie de făcut", "cunoașterea modului de a fi", care trebuie să fie dezvoltate și 

consolidate astfel încât să atingă obiectivele personale, obiectivele organizațiilor ți a unităților. 

Așadar, se sugerează să se stabilească modul prin care să se determine competențele-cheie ale 

organizației; consultarea analizei necesităților de formare și actualizare profesională; continuarea 

realizării cursurilor și finisarea prin evaluarea personalului și a mecanismelor de recompensare 

aferente dezvoltării carierei. 

Trebuie subliniat faptul că absența unui sistem direct cauză-efect între criteriile de evaluare și 

mecanismele de recompensare poate, pe de o parte, să afecteze nivelul de transparență al evaluării 

în sine și, pe de altă parte, să reducă nivelul de satisfacție al angajatului, care devine nemotivat față 

de o mai bună performanță profesională. 

Cu siguranță un astfel de sistem va fortifica competențelor personalului și, astfel, va contribui la 

dezvoltarea întregii organizații. 

În acest caz, rolul sectorului resurselor umane din cadrul MECC ar deveni central, investindu-se 

major în acesta, oferindu-i competențe, metodologii, instrumente și autoritatea necesare pentru a 

realiza un rol complex,  potențial complezant și cu siguranță strategic. 

ACȚIUNEA 2.2.3: ASIGURAREA COMUNICĂRII INTERNE  

Comunicarea internă și externă trebuie dezvoltată, susținută și structurată astfel încât să devină o 

atitudine comună a fiecărei unități de personal. Pentru a realiza acest lucru, este necesar să se 

stabilească reguli clare de comportament, dialog instituționalizat și momentul schimburilor de opinii. 

Un element cheie al comunicării interne este conturat de un climat de încredere reciprocă în rândul 

personalului, care se bazează pe corectitudine, transparență, abordare bazată pe merit. 
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ZONA MACRO 3: ASPECTE TRANSVERSALE 

Unele dintre aceste obiective ale planului strategic au un caracter transversal. 

Obiectivele și, în consecință, acțiunile sunt legate în principal de reforma administrației publice cu 

referire la funcționarii publici. 

Din implementarea corectată a reglementărilor actuale și a reformei sectoriale ar putea apărea 

posibilitatea de a atenua fragmentarea responsabilităților între diferitele ramuri ale administrației și 

absența responsabilității individuale a funcționarilor publici în implementarea funcțiilor lor. Creșterea 

transparenței și distribuirea informațiilor către instituții și, în general, pentru părțile interesate 

reprezintă un domeniu suplimentar de îmbunătățire care merită dezvoltat. 

Obstacolele în implementarea eficientă și eficace a sarcinilor instituțiilor relevante se datorează unui 

grup de factori, cum ar fi cadrul juridic privind procedura administrativă, rolul funcționarului public, 

conflictul de interese și transparența. Identificarea eventualelor îmbunătățiri ale dispozițiilor relevante 

poate avea un impact pozitiv asupra întregii administrații publice, dar și asupra sectorului 

patrimoniului cultural. 

Un ultim obiectiv constă în grija față de  beneficiari și utilizatori ai serviciilor publice. Creșterea 

gradului de conștientizare a satisfacției, a nevoilor utilizatorilor pentru servicii va aduce beneficii 

patrimoniului cultural împreună cu celelalte sectoare publice ale Moldovei. 

Acțiunile transversale sunt caracterizate prin impactul său potențial simultan asupra majorității 

zonelor menționate mai sus. Odată realizate, acestea ar putea răspândi beneficii la scară largă în 

sectoarele de intervenție. Dina cest motiv ar trebui să fie considerate extrem de urgente și 

implementate cât mai repede posibil. Unele dintre obiectivele discutate până în prezent au un astfel 

de caracter transversal: 

OBIECTIVUL 3.1: PROMOVAREA REFORMAI ADMINISTRATIVE CU REFERIRE LA 

SERVICIUL PUBLIC  

Sistemul general al Administrației Publice moldovenești pare până să aibă majoritatea instrumentelor 

care permit diseminarea informației  și a procesul decizional cu publicul. Acest lucru este valabil în 

special în contextul procedurilor  legislative. 

Din interviurile efectuate pare că participarea și posibilitatea de a influența procedura administrativă 

este mai avansată în unele domenii (planificarea teritorială), și mai puțin dezvoltată  în alte sectoare 

administrative gestionate pe deplin de instituțiile publice. 

În plus, se pare că există mecanisme interne și instrumente de administrare care permit evaluarea 

responsabilităților funcționarilor publici, deși nu este clar dacă acestea sunt aplicate, eficace și se 

bazează pe constatări. 
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În ceea ce privește procedura administrativă, administrația publică este considerată, în continuare, 

colectiv responsabilă, însă fără a se preciza responsabilitățile individuale. Acest lucru nu permite 

utilizatorilor și părților interesate să identifice un funcționar public responsabil pentru o procedura. 

Publicarea motivației - parte integrantă a cadrului de transparență - nu face încă parte din procedura 

obișnuită. În plus, până la aprobarea Codului administrativ (iulie 2018 – intrarea în vigoare din aprilie 

2019), legea nu stipula în mod clar  obligația de a motiva rațional, obiectiv și inteligibil deciziile 

administrative. Acest lucru nu a permis publicului să primească informații complete cu privire la 

procedură pentru a fi siguri cu privire la respectarea drepturilor sau interesele colective. 

În pofida existenței unui cadru de reglementare, este necesar de a fi elaborată o definiție mai clară cu 

privire la responsabilitatea funcționarilor publici. În special, se propune ca legea să prevadă 

identificarea unui funcționar public responsabil pentru o procedura publică (și nu numai informarea cu 

privire la desfășurarea procedurii) precum și eliberarea și publicarea obligatorie a motivării procedurii 

– fapt ce ar condiționa un proces mai transparent. Numirea unei persoane "responsabile de 

procedură" este crucială, în special în ceea ce privește transparența, participarea la procedură și 

responsabilitatea funcționarilor publici. 

ACȚIUNEA 3.1.1: CLARIFICAREA STATUTULUI ȘI SARCINILOR FUNCȚIONARULUI PUBLIC   

Un prim pas ține de reforma procedurilor administrative, prin modificarea legilor ce reglementează 

serviciul public, și ar putea să aibă impact asupra întregului HR din acest sector. 

• stabilirea unei echivalențe între statutul angajaților agențiilor publice și funcționarilor publici; 

• stabilirea unei echivalențe între salariile angajaților agențiilor publice și funcționarii MECC; 

• diminuarea retribuțiilor prin interzicerea cumulului de sarcini (și a remunerărilor aferente) și prin 

limitarea pensionarilor să-și mențină vechile poziții (și salariile aferente); 

• introducerea drept măsură de protecție (atât pentru angajați, cât și pentru instituții) a unei  perioade 

înainte de demisie și concediere (de exemplu, notificarea trebuie să aibă loc cu trei luni înainte, pentru 

a se asigura că angajatorul găsește o persoana pentru a înlocui poziția vacantă și că angajatul găsește o 

altă funcție). 

• managerii administrației publice nu ar trebui să aibă posibilitatea de a-și menține funcțiile în timp ce 

dețin o funcție electorală - la moment, legislația nu este suficient de clară în această privință; 

• procedurile de selecție pentru personalul din sectorul public trebuie să fie transparente și orientate 

spre selectarea celor mai potriviți candidați pentru poziție. 

ACȚIUNEA 3.1.2: ADOPTAREA ȘI APLICAREA  MĂSURILOR DE RESPONSABILITATE PENTRU 

FUNCȚIONARII PUBLICI  

Pentru a aborda lipsa de motivare care afectează o mare parte a sectorului public se sugerează  

introducerea unor măsuri de responsabilitate, cum ar fi: 

• responsabilitatea administrativă individuală pentru oricare funcționar public; 

• un set robust de sancțiuni contravenționale în caz de abuzuri. 
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OBIECTIVUL 3.2: GRIJA FAȚĂ DE BENEFICIAR/UTILIZATOR 

Acest obiectiv trebuie raționalizat prin strategia de reformă a administrației publice și trebuie 

dezvoltat în continuare pentru a identifica acțiunile specifice care urmează să fie implementate. 

Din analiza preliminară, sectorul care necesită acțiuni în această privință se referă la cel al Muzeelor. 

Noua lege aprobată la sfârșitul anului 2017 oferă oportunități de a regândi modul în care 

administrațiile publice responsabile de protecția și promovarea patrimoniului cultural pot elabora o 

abordare centrată pe oameni în interesul patrimoniului cultural și societății din Republica  Moldova 

ZONA MACRO  4 “SENSIBILIZAREA OPINIEI PUBLICE PRIVIND IMPORTANȚA 

PATRIMONIULUI CULTURAL PENTRU SOCIETATE (AUDIENȚĂ MULTIPLĂ)” 

Această zonă macro este de o importanță crucială pentru sprijinirea reformelor din sector. Creșterea 

gradului de conștientizare și consolidarea capacităților în ansamblu reprezintă aspecte cheie care 

trebuie consolidate în Republica Moldova. Este necesar de a dezvolta obiective și acțiuni aferente 

acestei zone macro  prin cooperarea, pe parcursul următoarele șase luni, cu ONG-urile locale. 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE 

John Graham, Governance Principles for Protected Areas in the 21st Century. A discussion paper (2002), accessed 

at https://www.files.ethz.ch/isn/122196/PA_governance.pdf on 20 April 2017. 
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ANEXA  1 la Planul Strategic – Activitatea 2.1 

 

 

PROPUNEREA PRIVIND IMPORTANȚA ÎNFIINȚĂRII UNUI OFICIU DE EXPORT ÎN 

DOMENIUL CIRCULAȚIEI BUNURILOR CULTURALE MOBILE. 

Paola Traversone și Paolo Giorgio Ferri  

 

Prin Legea nr. 280 din 27.12.2011 privind protejarea patrimoniului cultural național și prin noul proiect de 

regulament privind circulația bunurilor culturale mobile au fost create noi competențe exclusiviste. 

Proiectul Twinning consideră că un Birou de Export destinat protejării patrimoniului cultural al Moldovei 

într-unul din momentele sale cruciale, cum ar fi cel al operațiunilor de export și de import, este nu numai 

binevenit, dar și necesar. În acest sens, este important să subliniem faptul că multe instrumente normative 

internaționale solicită  competențe speciale fie de natură administrativă, fie de expertiză tehnică / științifică 

ale Administrației centrale a fiecărui stat membru. Acest sistem juridic internațional încurajează statele să 

acorde o atenție deosebită eliberării, formei și securității certificatului de export și să asigure o legătură 

strânsă între autoritățile vamale, administratorii patrimoniului și ofițerii de poliție pentru controlul și 

fiabilitatea acestuia. 

Pentru a face acest lucru în mod corespunzător, este extrem de important să se creeze un organism cu 

anumite competențe și obligații. Acest organism administrativ necesită angajați cu normă plină, instruiți în 

domeniu. De fapt, este util ca certificatele care autorizează exportul / importul de bunuri culturale să fie cât 

mai detaliate și mai clare în ilustrarea și descrierea articolului, a dimensiunilor, a caracteristicilor, a originii 

sau provenienței și a valorii sale culturale și economice. Evident, toate acestea implică angajați fie 

specializați în domeniu, fie bine pregătiți. Cu alte cuvinte, este necesar să se instruiască  personalul Oficiului 

de Export și să se pregătească instrumentele economice adecvate. 

Cunoașterea procedurilor, a legilor și a aspectelor tehnice este foarte importantă și trebuie accentuată. De 

asemenea, este recomandabil ca în cadrul acestui birou să fie angajați  un număr rezonabil de persoane 

specializate. Un avantaj ar consta în locația respectivului birou în cadrul MECR. Acest lucru ar permite o 

performanță mai eficientă și o utilizare continuă și cu facilități mai mari (adesea indispensabilă în timpul 

etapelor operațiunilor de coroborare) a contribuției tehnicienilor instituțiilor publice care colaborează cu 

ministerul menționat, ale cărui competențe și capacități profesionale pot incomensurabil sprijini activitățile 

desfășurate de Oficiul de Export. Pentru acest birou, ar fi posibil să se sugereze adoptarea unor dispoziții 

prompte pentru îmbunătățirea instrumentelor normative și economice. Este foarte recomandabil să se 

elaboreze reguli și regulamentele pentru a  asigura, în contextul național, rolul unui centru de informare și 

analiză în sectorul exportului de patrimoniu cultural.  

O atenție deosebită ar trebui acordată recrutării personalului Oficiului. Personalul ar trebui să fie selectat în 

mod voluntar; criteriul minimal fiind experiența de cel puțin patru sau cinci ani în cadrul MECR, din motiv că 

majoritatea  abilităților operative sunt cruciale. O deosebită atenție ar trebui să se acorde factorilor de 

motivare a ofițerului pentru efectuarea acestui tip de muncă specific precum  și cunoașterea limbilor 

străine. Trebuie să se efectueze corect interviuri de selecție. De îndată ce personalul a fost angajat, acesta 

trebuie să beneficieze de programe de formare. Aceste activități de instruire vizează: (i) creșterea pregătirii 

administrative și tehnice-profesionale; (ii) furnizarea de informații despre variata panoramă culturală; și (iii) 

ilustrarea contextului detaliat necesar pentru a se orienta corect în acest sector. Ar fi, de asemenea, 
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important să se dezvolte module de formare online sau auto-instruire, astfel încât formarea să fie 

întotdeauna disponibilă angajaților. Trebuie accentuat și aspectul de monitorizarea a acestor activități. 

 

Personalul acestui birou ar trebui, de asemenea, să fie capabil să implementeze proiecte pentru 

instituționalizarea instruirii pentru personalul vamal privind operațiunea de export ilicit și modalitățile de 

combatere a acestuia. Există, de fapt, o mare nevoie de organizare a întrunirilor periodice între membrii 

biroului de export și personalul vamal. Aceste contacte ar trebui să devină permanent caracteristice și să se 

desfășoare într-o sinergie între cele două organizații. Acest lucru va facilita controlul importului și 

exportului obiectelor culturale într-un mod mai eficient. O astfel de colaborare va permite efectuarea unor 

controale mai aprofundate și conștiincioase privind procesele de lucru și documentația relevantă, 

menținând în același timp operațiunile organizațiilor în sfera lor de competență specifică. 

Pentru a asigura continuitatea personalului și pentru a garanta utilizarea eficientă a specializării acestora, 

se recomanda ca angajații să fie detașați pentru o anumita perioadă intr-o funcție in cadrul Oficiului de 

export. Aceasta pentru a facilita dezvoltarea experienței personalului, util atât în activitatea administrativă, 

cât și în diferitele sectoare de intervenție caracteristice Biroului. 

De asemenea, se speră că biroul de export ar putea crea un portal ușor accesibil și deschis. Acesta ar putea 

fi ușor identificat prin intermediul linkurilor și accesat de utilizatorii rețelei, cum ar fi exportatorii și 

proprietarii, care ar putea solicita on-line certificate de export / import conform procedurilor standardizate. 

Pe acest portal, conținutul de interes ar putea fi inserat convenabil. Paginile dedicate obligațiilor 

proprietarilor bunurilor culturale ar putea fi create împreună cu altele care vizează furnizarea de informații 

privind legislația în domeniu sau regulile și reglementările aplicabile procedurilor de export / import. 

Funcționarii biroului de export pot fi subdivizați, luând în considerare diferitele cerințe, pentru a verifica 

valoarea diferită a patrimoniului și a antichităților. Diferitele protocoalele, de fapt, controlează fenomenul 

de export și, printre altele, arheologii, istoricii, istoricii artei, arhiviștii, experții bibliotecari au un rol 

fundamental în evaluarea  adecvată a bunurilor culturale propuse în scopul exportului. În acest sens, nu 

este oportun să se recurgă la experți externi, chiar dacă aceștia urmează să fie acreditați de minister. 

Problemele delicate pot necesita o raționalizare independentă, iar experții privați ar putea fi părtinitori din 

cauza relației lor cu dealerii, galeriile și colecționarii. 

Biroul de Export ar trebui să aibă o serie de competențe specializate. În speță, datorită importanței sale în 

combaterea traficului, Oficiul de Export trebuie să implementeze un model de certificat de export, 

actualizându-le în mod constant în baza modelelor internaționale create. 

Documentația însoțitoare este obligatorie, necesitând standardizarea unor contracte specifice și a clauzelor 

acestora, de exemplu, stabilirea regimurilor de despăgubire și a imunităților care trebuie acordate. 

Responsabilul Oficiului de Export ar putea fi solicitat să verifice îndeaproape operațiunile de autorizare 

import-export pentru a controla respectarea condițiilor impuse și pentru a evita, printre altele, falsificarea 

și corupția. 

Biroul de Export ar putea fi, de asemenea, un punct de contact pentru autorizațiile străine, verificând 

proveniența juridică a celor aparent  emise. În cazul autorităților străine, este posibil chiar transmiterea 

autorizațiilor eliberate la export, în cazul în care acordurile ar stabili un astfel de schimb de informații 

oportun. 
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Biroul de export ar trebui, de asemenea, să actualizeze și să publice lista de control a exporturilor pentru 

bunurile culturale și să le comunice altor state pentru a consolida cooperarea internațională. 

Alte competențe ale Biroului de Export sunt următoarele: crearea și gestionarea unui portal on-line a 

operațiunilor de import / export, pentru prelucrarea certificatelor eliberate și respinse; precum și pentru 

depozitarea în acest Portal a tuturor operațiunilor legale și ilegale cu privire la mișcarea bunurilor culturale 

în străinătate. Pe măsură ce statisticile pot îmbunătăți acțiunile organelor de drept și, în final, eficacitatea 

recuperării obiectelor culturale tranzacționate ilegal, Biroul de Export ar putea stabili o analiză a riscurilor în 

colaborare cu ofițerul vamal pentru a preveni importul și exportul ilicit de bunuri culturale, a informațiilor și 

a celor mai bune practici care trebuie puse în aplicare. 

Biroul de Export ar putea fi chiar un punct de referință și comunicare a datelor  autorităților 

guvernamentale pentru promovarea acordurilor comerciale și vamale de frontieră, de tranzit și de 

destinație pentru a spori protecția. De fapt, în actualul sistem juridic moldovenesc, nu există nici o 

prevedere privind eforturile internaționale consolidate, inclusiv acordurile de import de urgență și 

interdicțiile care trebuie adoptate atunci când patrimoniul cultural al unui Stat Parte este în pericol de 

jefuirea a materialelor arheologice sau etnologice. 

 

În concluzie și pentru a respecta cele menționate mai sus, personalul Biroului de Export ar trebui să fie 

instruit în materie de controlul a exportului și în problemele specifice, având întrevederii frecvente de 

coordonare cu alte autorități străine, chiar și pentru a înțelege mai bine procesele serviciului. 
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PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU ACTUALIZAREA  REGISTRULUI MONUMENTELOR 

OCROTITE DE STAT  (L.1531/1993, 2010) ȘI PROPUNERI PENTRU 

ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCEDURILOR DE ÎNREGISTRARE   

REZUMAT ȘI OBIECTIVE 

Acest raport rezumă situația actuală din Moldova cu privire la sistemul de protecție a patrimoniului cultural 

și, în particular, procedura de înregistrare, stadiul actual al cunoașterii activelor înscrise în Registru, 

problemele privind Registrul și actualizarea acestuia și, în paralel cu experiența Italiană, acesta propune 

modalități pentru eficientizarea activității de actualizare a Registrului proprietății protejate. 

Scopul constă în definirea, pentru domeniile tematice identificate mai jos, unei proceduri standardizate cu 

efect juridic, evidență publică și care poate sprijini toți actorii implicați în protecția patrimoniului cultural ( 

Administrația Publică, proprietarii privați și persoanele individuale, freelancers, business-uri) pentru a 

fortifica conceptul de patrimoniu cultural. 

De asemenea, raportul abordează problematica actualizării informației privind monumentele deja 

protejate.  

Acțiunile care urmează a fi întreprinse vizează 2 domenii tematice majore: 

1) Acțiuni și proceduri relaționate zonelor imobiliare și arheologice care au fost deja recunoscute ca 

fiind de interes cultural în Registrul din  2010 (Vechea Clasificare) 

2) Acțiuni și proceduri relaționate zonelor imobiliare și arheologice care urmează să fie recunoscute în 

viitor ca fiind de interes cultural (Noua Clasificare) 

 

SITUAȚIA CURENTĂ  

În scopul elaborării potențialelor soluții pentru problemele identificate în paragraful 3, au fost comparate 

procedurile utilizate în Moldova și Italia: au fost depistate situații profund diferite între cele 2 țări, a căror 

caracteristici esențiale sunt rezumate în acest paragraf.  

2.1 Procedura de declarare de interes cultural în Moldova 

În cadrul întrevederilor, reprezentanții MECR au prezentat procedurile care au fost utilizate pentru 

elaborarea Registrului publicat în 2010, conform Legii 1530/1993. 

Elementele de interes care merită a fi prezentate: 

1) Registrul din 2010 (Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat), publicat în 

Monitorul Oficial, a fost aprobat de către Parlament și include clădiri de interes istoric și artistic 

precum și zone de interes arheologic (Local) sau Național (N)  și reprezintă unicul document 

complet care retrospectiv prezintă bunurile protejate înainte de Independență și confirmă 

validitatea legală a ceea ce fusese supus protecției în ordinea politică anterioară. 

2)  De fapt, actualul Registru include  monumentele care au fost protejate în perioada când 

Moldova era parte a URSS și, în concordanță cu legea, poate fi actualizat ca urmare a 
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propunerilor ce fac obiectul unor revizuiri periodice, care trebuie, de asemenea, să fie aprobate 

de Parlament, după cum se indică mai jos 

 

 

 

 

 

 

 

1) Registrul este doar descriptiv (clădiri, locații în bază de adrese și numere, perioada de construcție, 

tipul de proprietate) și nu presupune nicio legătură cu datele din registrul funciar sau vreo  referire 

la hărțile existente; 

2) Nu a fost luată în considerare participarea proprietarilor privați la procedura de elaborare  sau 

revizuire a acestuia; 

3) În conformitate cu legislația în vigoare, o subdiviziune a Registrului este în curs de elaborare, cu 

aprobarea ulterioară a Parlamentului, elaborată în funcție de tipul de activ; această procedură pare 

a fi excesiv de împovărătoare, atât din punctul de vedere al timpului, cât și din cauza complexității 

procesului procedural. 

În final, procedurile în curs de desfășurare au fost descrise pentru a identifica categoriile suplimentare de 

active, în conformitate cu legislația în vigoare. 

PROCEDURA DE DECLARARE A INTERESULUI CULTURAL ÎN ITALIA  

În cadrul ședințelor cu cele două structuri responsabile pentru protecția patrimoniului cultural imobil (AIRM 

– Agenția pentru Inspectare și Restaurare a Monumentelor și ANA – Agenția Națională Arheologică), 

precum și cu reprezentanții MECC, au fost prezentate procedurile aplicate în Italia privind declararea 

interesului cultural  precum și o prezentare Power Point care  rezumă principalele etape ale procedurii.  

Sistemul italian nu prevede existența unui registru sub forma unei liste legislative aprobate de Parlament, 

de Guvern sau de Ministru, fiecare bun fiind supus unei protecții independente față de altele, mărind astfel 

patrimoniul protejat italian. Din motive de gestionare, datele referitoare la activul protejat sunt incluse în 

baze de date, care sunt acum computerizate și pot fi comparate cu "liste" sau "cataloage" sau "registre", 

dar numai în scopuri de management. 

În sistemul italian, declarația de interes cultural a fost inițial aprobată de Ministru, iar ulterior această 

competență a fost delegată directorului general al structurii competente și, mai recent, directorului 

regional, șef al unui birou general dar periferic de gestionare. Astăzi, după desființarea direcțiilor regionale, 

declarația de interes cultural este ratificată de secretarul regional, care a înlocuit directorul regional dar nu 

are statut general de conducere, în baza examinării comisiei regionale formate din șefii instituțiilor 

periferice ale MIBACT prezente pe teritoriul unei regiuni. 

 

 

Art. 4 c.1 din legea 1530/1993: 

(1) Registrul monumentelor se constituie pe baza investigaţiilor pluridisciplinare, efectuate de Ministerul Culturii şi de instituţiile 
subordonate acestui minister, Ministerul Economiei, de Ministerul  Construcțiilor și Dezvoltării Regionale, Ministerului Ecologiei 
Serviciul de Stat de Arhivă**, Academia de Ştiinţe, instituţiile de învăţămînt superior, de fundaţiile obşteşti, savanţi, lucrători de 
muzeu şi bibliotecă, persoane particulare. 

  (2) Registrul monumentelor este precizat, avizat şi propus spre aprobare Parlamentului de Ministerul Culturii. 
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Înainte de a fi discutate în cadrul comisiei regionale, propunerile de declarații de interes cultural urmează o 

procedură reglementată de legislația primară, legislația secundară și circularele interne care definesc pașii 

și termenii procesului de declarare. 

În ceea ce privește activele-proprietate privată, principalele puncte de interes care trebuie subliniate sunt 

următoarele: 

1) începerea procedurii trebuie precedată de:  

a) identificarea corectă a înregistrării funciare a imobilului 

b) deplina certitudine a regimului proprietății  de referință 

c) cercetarea tehnico-științifică adecvată (proiectarea relației istorico-artistice); 

2) Procedura este un act administrativ cu implicare publică care prevede participarea subiecților interesați 

în baza legii n. 241/1990, așa-numita Lege privind Transparența, care stabilește obligația cetățeanului de a 

cunoaște procedurile care îl privesc și posibilitatea de participare în cadrul acestor; 

3) Dispoziția finală (declarația) este un act administrativ emis de o Administrație Publică - Institutul Periferic 

al MiBACT la scară regională - care presupune obligații și atribuții atât pentru proprietari, cât și pentru 

organele responsabile de protejarea patrimoniului cultural; 

4) Dispoziția finală (declarația) presupune implicare publică, atât ca urmare a publicării pe site-ul web al 

Administrației care a emis-o, cât și ca urmare a transcrierii dispoziției către biroul competent al Agenției 

Teritoriale (Cadastru); 

5) Dispoziția finală poate fi abrogată la cererea Administrației care a emis-o numai prin recurgerea la un act 

administrativ care presupune același proces, sau după anulare de către organele de justiție competente, în 

mod normal, la cererea unor proprietari. 

DOCUMENTAȚIA PREZENTATĂ EXPERȚILOR DIN MOLDOVA 

În baza etapelor de procedură (Inițierea, Cererea de acces la actele administrative, Primirea actelor 

administrative, Transmiterea propunerii, Declarația de interes cultural, Transcrierea) au fost elaborate 

exemple de formulare utilizate în prezent în Italia. 

Inițierea                              Cererea de acces la actele administrative      Primirea actelor administrative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvio del procedimento                   Richiesta accesso                            Ritiro atti amministrativi 
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Transmiterea propunerii    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Trasmissione proposta                         Trasmissione proposta                Trasmissione proposta 
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Content of the administrative Act (Declaration of Cultural interest) establishing legal protection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcription of the data on the Cadaster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Dichiarazione  interesse culturale  Dichiarazione  interesse culturale Dichiarazione  interesse culturale 

  

            Trascrizione  Catasto                                 Trascrizione                                            Trascrizione 
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Documentația prezentată reprezentanților din Moldova 

De asemenea, au fost prezentate exemple de formulare privind acordurile semnate între MiBACT și 

celelalte administrații care permit finalizarea procedurii (Acorduri cu birourile Agenției Teritoriale). 

Acord cu Agenția Teritorială (Cadaster) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ceea ce privește activele în proprietatea entităților publice, următoarele elemente prezintă un interes 

deosebit: 

1) Activele proprietății publice reprezintă subiect al regimului automat de protecție care garantează 

conservarea acestora și fac obiectul unor altor proceduri, după cum se arată în caseta următoare: 

 

           

 

 

 

 

 

 

1) Activele deținute în proprietate publică, pentru o durată  de cel puțin șaptezeci de ani, reprezintă în 

mod automat obiectul dispozițiilor de protecție a Decretului Legislativ 42/2004 până la încheierea 

procedurii de verificare conform art. 12; procesul de verificare poate fi încheiat cu Declarația de 

interes cultural sau cu Declarația de non interes; 

2) Pentru verificarea interesului cultural, se utilizează fie panouri inserate pe site-ul 

www.benitutelati.it (principalele intrări fiind anexate în caseta 7) sau procedurile pot fi inițiate de 

către Oficiu conform acelorași practici ca și pentru patrimoniului cultural de proprietate privată.  

  

Exemplu de Acord cu Agenția Cadastru 

                             

D. Lgs, 42/2004, Articolo 10 Beni culturali 

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché 
ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, 
storico, archeologico o etnoantropologico. 

   

D. Lgs, 42/2004, Articolo 12 Verifica dell’interesse culturale 

1.  Le cose immobili e mobili indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione 
risalga ad oltre settant’anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la 
verifica di cui al comma 2. 

2.  I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai 

relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle 

cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare 

uniformità di valutazione. 
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Conținutul de bază a șablonului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMI de a fi incluși în “Fișa de tip” 

Catalogul nr. (sau Registrul nr.) 

OBIECTUL 

REGIUNEA/ DISTRICTUL 

ORAȘUL 

SATUL 

LOCALITATEA 

ADRESA ȘI NUMĂRUL CIVIC 

TIPUL CLĂDIRII 

PERIOADA CONSTRUCȚIEI 

COORDONATELE GEOREF 

DATELE CADASTRALE 

DELIMITAREA/ HOTARELE 

TIPUL DE PROPRIETATE (PUBLICĂ/ PRIVATĂ) 

NUMELE CUNOSCUT AL PROPRIETĂȚII 

UTILIZARE CURENTĂ 

UTILIZAREA DE ORIGINE 

DESCRIEREA ISTORICĂ 

DESCRIEREA MORFOLOGICĂ 

NOTE 

DATA COMPLETĂRII FIȘEI 

NUMELE PERSOANEI CARE A COMPLETAT 

NUMELE PERSOANEI CARE A VALIDAT 

 

ANEXE 

HARTA CADASTRALĂ (EXTRACT) 

DOCUMENTAȚIA FOTOGRAFICĂ 

 

ADDITIONAL ANNEXES 
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Elementele indicate în caseta anterioară, cu excepția anexelor istorice, morfologice și anexele opționale, 

reprezintă elementele minime pentru pregătirea unei cărți de inventar care să fie utilizată pentru 

recensământul clădirilor (cu numărul de fotografii redus la 4) . 

 

 PROBLEME URGENTE ȘI ACȚIUNI 

Reuniunile au fost utile pentru a înțelege principalele probleme existente, unele dintre acestea putând fi 

rezolvate imediat, în conformitate cu un proiect care urmează faze succesive de lucru pe termen scurt / 

mediu, în timp ce altele prevăd o transformare radicală care implică atât metodologia, cât și aspectele 

legislative cu timpi de aplicare mediu / lungi (acțiuni pe termen lung). 

Principalele probleme țin de: 

• 3.1 Fragmentarea acțiunii de documentare / digitizare 

• 3.2 Insuficiența sau nepotrivirea măsurilor actuale de protecție (clasificarea veche) 

• 3.3 Lipsa unui sistem unitar de catalogare și a unei baze de date centralizate 

• 3.4 Complexitatea procesului actual de declarare a interesului cultural (Noua Declarație) 

 

Pentru fiecare dintre problemele descrise sunt propuse acțiuni, termeni, subiecte considerate relevante 

precum și subiectul considerat cel mai potrivit pentru Coordonare. 

În general, se consideră că acțiunile referitoare la clasificarea veche sunt aplicate mai rapid, în timp ce 

cele referitoare la noua clasificare (acțiuni pe termen mediu și acțiunile pe termen lung) se vor realiza în 

mod evident cu o temporizare mai mare. 

 

3.1 Fragmentarea acțiunii de documentare / digitizare 

DESCRIEREA 

Pe parcursul întâlnirilor, desfășurate atât în comun, cât și separat cu oficialii MECC, AIRM și ANA, a fost 

discutat subiectul  documentării diferențiate, atât la nivelul procedurilor existente în prezent în diferitele 

structuri ale ministerului, cât și la nivelul acordurilor individuale semnate între aceste structuri și alte 

organisme implicate. 

Funcționarii MECC continuă actualizarea Registrului (Vechea Clasificare) cu completări și actualizări 

limitate (Noua Clasificare), precum și structurarea relativă a Registrului în liste, așa cum prevede 

dispozițiile actuale ale legii, însă fără a oferi informații cu referire la datele cadastrale, în pofida 

existenței  un acord cu Registrul funciar (ALRC), fapt ce ar permite cel puțin o aliniere a datelor. 

Funcționarii AIRM fac o comparație între Registru, datele Cadastrului de pe  www.cadastru.md, cu care a 

fost semnat un acord care să permită consultarea simplă a datelor și, în sfârșit, cele care pot fi deduse 

de pe  www. geoportal.md, a cărui cartografie este la dispoziția Registrului funciar. 

În plus, pentru orașul Chișinău, pentru identificarea corectă a proprietății, se utilizează conținutul 

prezentat pe site-ului www.monument.sit.md, a cărui cartografie de referință este totuși lipsită de orice 

referință cadastrală . 
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Activitatea, care vizează doar sectorul Clasificării Vechi, pare a prezenta o comparație nesistematică, cu 

caracter pur ocazional, legată în principal de cererile de verificare unice provenite de la utilizatori 

externi. 

Nu pare să existe nicio inițiativă privind noua Clasificare. 

În schimb, oficialii ANA au încheiat un acord special cu portalul www.geoportal.md, care le permite să 

cadreze grafic zonele arheologice expuse riscului - acestea sunt completate și adnotate în mod constant 

într-o altă listă - pentru a crea o nouă bază de date cu caracter descriptiv, dar care includ, de asemenea, 

georeferențierea corectă cu GPS, atât pentru Vechea Clasificare, cât și pentru Noua Clasificare. 

De asemenea, în acest caz nu este prevăzută conexiunea cu datele cadastrale, iar reprezentanții NAA 

subliniază faptul că, în afara centrelor urbane, dar în unele cazuri chiar și în perimetrul acestora, nu sunt  

prevăzute încă atribuirea datelor cadastrale pentru terenuri și clădiri. 

Aceasta implică necesitatea de a recurge, în orice caz, la georeferențierea cu GPS operate pe teren, în 

absența altor date fiabile. 

Existența unor arealuri întregi (terenuri și clădiri) care, până în prezent, nu sunt înregistrate în mod 

oficial în Cadastru reprezintă cu siguranță o problemă, atât pentru Vechea Clasificare, cât și pentru Noua 

Clasificare. 

În prezent, reprezentanții ANA lucrează exclusiv la identificarea și perimetrarea consecventă a zonelor 

arheologice expuse riscului, dar nu și la pregătirea unor noi declarații de interes cultural (Noua 

clasificare). 

În orice caz, se pare că există o lipsă de transmitere a datelor între diferitele agenții și cu siguranță nu  

Probleme evidențiate: 

• Lipsa sau comunicarea limitată între agenții și MECR 

• Eficacitatea slabă a acțiunii de protecție 

• Lipsa datelor fundamentale pentru identificarea univocă a produsului 

Lipsa de comunicare între agenții implică o fragmentare a activității de protecție, iar absența schimbului 

de informații privind acțiunile în desfășurare și Convențiilor existente cu subiecții externi sunt 

contraproductive și neeconomice. 

Riscul de duplicare a muncii este, de asemenea, sporit, iar acțiunea de protecție este ineficientă. 

Acțiuni necesare: 

Pentru această arie tematică sunt prevăzute următoarele propuneri de intervenție: 

• Acțiuni pe termen scurt - Acțiuni pe termen scurt S.A. NUM. 1 - Înființarea Grupului de lucru al 

MECC 

• Acțiuni pe termen scurt - Acțiuni pe termen scurt S.A. NUM. 2 - Îmbunătățirea colaborării 

MECC / ARFC 

 

Tabel centralizator 

Subiect Acțiune Activitate Participanți Termeni 

 

 

Fragmentarea 

procesului de 

documentare 

 

 

S.A. NUM. 1 – grupul 

de lucru al MECC 

• Screening-ul 
acordurilor 

• Screening-ul 
activităților 

• Screening-ul 
procedurilor 

• Screening-ul 

 

 

 

MECC(Coord.), AIRM, 

ANA 

 

 

începerea:  

în decursul 1 luni 

rezultate: 

în 3 luni 
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șabloanelor/modelel
or 

 

 

 

 

Fragmentarea 

procesului de 

documentare 

 

 

 

S.A. NUM. 2 – 

Îmbunătățirea 

colaborării MECC / 

ARFC 

• Optimizarea 
acordurilor 

• Regularizarea Vechii 
Clasificări 

• Includerea Noii 
Clasificări 

• Regulamentarea 
transferului de date  

 

 

 

 

 

MECR (Coord.), ARFC, 

AIRM, ANA 

 

 

începerea:  

în decursul 1 luni 

rezultate: 

în 6 luni 

 

S.A. NUM. 1 – Înființarea unui grup de lucru al MECC  

obiectivele: 

Consolidarea gradului de comunicare și a schimbului de date  

Îmbunătățirea coordinării dintre MECC și agenții  

Standardizarea procedurilor 

Actorii implicați – MECC, AIRM, ANA 

Coordinarea – MECC 

Activitatea prevede înființarea unui grup de lucru permanent din rândul multiplilor actori implicați în 

protecție, pentru a facilita schimbul de informații, abilități și cunoștințe, precum și instrumentele 

necesare pentru georeferențiere.  

Aceasta este o activitate absolut prioritară și propediutică pentru toate celelalte activități. 

Coordonarea acestei Acțiuni este încredințată MECC. 

 

Activități 

• Screening-ul Acordurilor  

Prezentarea unei evaluări și a unor sugestii privind tipurile de Acorduri încheiate până în prezent între 

Cadastru cu Geoportal și diversele agenții și purcederea, în baza competențelor S.A.NUM.2, la 

optimizarea respectivelor Acorduri (probabil cel încheiat cu NAA care este mai avansat) 

• Screening-ul Activităților din sector   

Informarea ANA/AIRM despre disponibilitatea și utilizarea echipamentului topografic  (GPS) și 

promovarea, la necesitate, a cursurilor de instruire relevante. Activitatea trebuie să includă și exerciții 

speciale la fața locului cu înființarea grupurilor operative formate din tehnicienii ambelor agenții.  

• Screening-ul procedurilor și șabloanelor 

Informarea ANA/AIRM/MECC despre procedurile de protecție și elaborarea șabloanelor uniformizate 

pentru protecția obiectivelor cu risc.  

• Screening-ul  catalogării șabloanelor  

Determinarea criteriului științific minim pentru elaborarea unui singur model de catalogare (subiect al  

acțiunii ulterioare S.A.NUM.4) și crearea unei baze de date unitare (subiect al acțiunii ulterioare 

M.A.NUM.3), precum și identificarea necesităților de personal și echipament IT (echipament și software) 

Termeni: 

• Termen de începere – 1 lună. Rezultate de a fi obținute în 3 luni  
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S.A. NUM. 2 – Îmbunătățirea colaborării MECC / ARFC  

obiective: 

• Regularizarea Vechii Clasificări și includerea Noii Clasificări 

• Participarea activă în actualizarea software-ului Cadastrului  

• Stabilirea bazei pentru toate acțiunile ca urmare a modificărilor legislative a L.A. NUM. 1 

 

Subiecți: MECC, ARFC, AIRM, ANA 

Coordonator: MECC 

Această acțiune presupune fortificarea relațiilor dintre reprezentanții MECC și ARFC și reprezintă faza 

preparatorie pentru acțiunile ulterioare cu privire la Declararea interesului cultural.  

De fapt, aceasta constituie o fundamentare pentru oricare acțiune de viitor acordând o coerență exactă 

afirmațiilor anterioare de interes cultural (Vechea Clasificare) și facilitând transcrierea declarațiilor de 

viitor (Noua Clasificare) în contextul unei proceduri standardizate care ar putea prelua un formular 

complet inovator cu acțiunile LA de tip NUM. 1. 

Acțiunea prevede solicitarea imediată de implicare a MECC în actualizarea software-ului Cadastrului, în 

baza unui proiect de colaborare cu Norvegia, care ar trebui să permită creștere funcțiilor (posibil 

pregătite până la sfârșitul anului 2018) și posibilitatea transcrierii rapide a Vechii Clasificări.  

Este necesar de a definitiva, împreună cu Cadastru, dacă sunt planificate înregistrarea cadastrală  a 

terenurilor și clădirilor, care la momentul de față, lipsesc; în dependență de răspuns vor fi întreprinse 

acțiuni de viitor.  

Coordonarea acestei Acțiuni este încredințată MECC. 

 

Activități 

• Optimizarea acordurilor operaționale 

Uniform, în baza investigațiilor preliminare din cadrul Acțiunii S.A. NUM. 1, acordurile de consultanță și 

funcționare cu privire la Cadastru și GeoPortal, majorând la maximum posibilitatea de a 

transfera/consultare datelor; la moment, accesul persoanele acreditate în sistemul Cadastru este 

posibilă în bază de adresă și nume, dar ar trebui permis și cu introducerea codului fiscal al persoanei.  

Totuși, atât timp cât Cadastru îndeplinește funcția Agenției Servicii Publice, din motive de  

confidențialitate, numai poliția și persoanele acreditate au acces la o astfel de căutare; ar trebui să fie 

posibilă solicitarea căutării în bază de cod și de cod fiscal.  

• Definirea procedurilor pentru regularizarea Vechii Clasificări 

Definirea (coordonarea?) cu ARFC a posibilității de asociere a declarației de interes cultural a bunurilor 

în cadrul unei rubrici aparte a datelor cadastrale, și accesarea acesteia fără implicarea acțiunilor 

suplimentare, precum este stipulat în Acțiunea S.A.NUM.3 (Vechea Clasificare) și M.A.NUM.1 (Noua 

Declarație), astfel încât această rubrică nou creată să fie prezentă indiferent de variația toponimică sau 

de numărul casei. 
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• Definirea procedurilor de înregistrare în Noua Clasificare 

Definitivarea exactă a documentelor care vor fi solicitate de ARFC pentru finalizarea transcrierii în  Noua 

Clasificare, în special în cazul în care procedura a fost subiect al unei revizuiri legislative totale și ar fi fost 

actualizată conform L.A.NUM.1. 

• Regularizarea și majorarea transferului de date 

Definitivarea posibilității – iar în caz de aplicare – și a modalităților de transfer de date nou colectate (de 

ex. zonele arheologice de risc identificate de către ANA, cu hotare reale și georeferințe) atât în Cadastru 

cât și în Geoportal (care utilizează aceeași cartografiere), precum și a datelor care definesc perimetrul 

exact al bunurilor incluse în Registru. În caz de implementare, aceasta cartografiere, poate fi accesibilă 

numai în bază autorizare. 

termeni 

• Începutul pe parcursul unei luni. Rezultate în decurs de 6 luni. 

 

3.2 Ineficiența sau nepotrivirea măsurilor curente de protecție (Vechea Clasificare) 

 

Descriere 

S-a constatat de la bun început că prima problemă care trebuie rezolvată ține de lipsa legăturii dintre 

datele deduse din Registrul monumentelor (vechea clasificare) și datele numerice ale Cadastrului care 

constituie, la nivel local, un element cert și probator al proprietății, fiind înregistrate toate datele 

(tranzacții, clădiri noi, ipoteci). 

Această ne-aliniere a datelor implică o muncă inutilă întru identificarea activelor, care, în Chișinău, 

poate fi realizată de departamentele MECC  folosind ceea ce deja a fost realizat în cadrul proiectului 

finanțat de Fundația Soros Moldova și finalizat de curând, și anume crearea paginii web 

www.monument.sit.md. Însă, includerea respectivelor  date în Registru nu poate avea loc înainte de 

acordul proprietarilor paginii web pentru utilizarea acesteia . Pentru restul teritoriului țării, aceste 

informații pot fi obținute doar prin intermediul vizitelor reprezentanților, sau posibil, prin colaborarea cu 

administrațiile locale.  

 Această acțiune trebuie să aibă prioritate absolută, pentru a definitiva în mod complet și clar evidența 

funciară a activelor prezente în Registru (Vechea Clasificare). 

În plan secund, o altă problemă ține de  lipsa unui act administrativ cu referire la Registru, care ar putea 

fi transmis biroului competent al Cadastrului și ar avea efecte imediate asupra proprietarilor – acest fapt 

are impact atât asupra Vechii cât și Noii Clasificări, soluțiile identificate în acțiunea precedentă de tip  

S.A. cu implementarea NUM. 2. 

 

Probleme evidențiate: 

• Eficacitate redusă a măsurilor de protecție pentru identificarea bunului 

• Lipsa unei prevederi eficiente cu referire la transcrierea registrelor oficiale  

 

 



Twinning Project MD 13 ENPI OT 01 16 (MD/26) 
Support to promote cultural heritage in the Republic of Moldova through its preservation and protection 

 
 

57 
 

Lipsa interconectivității între datele existente (datele descriptive din Registru și datele numerice de la 

Cadastru) expun obiectivul la un risc înalt de pierdere deoarece, astăzi, identificarea acestuia, este 

posibilă doar în bază de nume al străzii și numărul clădirii (care pot fi schimbate în timp). Absența unei 

referințe cu privire la declarația interesului cultural într-o bază de dată disponibilă utilizatorilor, precum 

este Cadastru, riscă să transforme declarația într-o prevedere inutilă, chiar dacă este publicat în 

Monitorul Oficial.  

 

Acțiuni necesare de a fi întreprinse  

Pentru respectivul areal tematic, se prezintă următoarele propuneri de intervenție: 

• Acțiuni de termen scrurt – S.A.NUM.3 – Perfecționarea Registrului 2010 - Chișinău 

• Acțiuni de termen mediu  - M.A.NUM.1 - Îmbunătățirea Registrului 2010 - Extra Chișinău 

 

Table centralizat  

Subiect Acțiune Activitate Participanți Termeni 

 

Insuficiența 

informației cu privire 

la documentația 

existentă  

 (Vechea Declarație) 

 

S.A. NUM. 3 – 

actualizarea/perfecționarea  

Registrului  1993/ 2010 - 

Chișinău 

• Screening-ul datelor 
existente   

• Definirea 
conținutului 
dosarului  minim  

• Transcrierea Vechii 
Declarații  
 

 

 

AIRM (Coord.), 

MECC, ANA, MiBACT 

 

 

începerea:  

în decursul 1 luni 

rezultate: 

în 6 luni 

 

 

Insuficiența 

informației cu privire 

la documentația 

existentă  

 (Vechea Declarație) 

 

 

M.A. NUM. 1 – 

Perfecționarea Registrului  

1993/ 2010 – Extra Chișinău 

• Screening-ul datelor 
existente   

• Definirea 
conținutului 
dosarului  minim  

• Transcrierea Vechii 
Declarații  

• Stabilirea cooperării 
cu autoritățile locale  

 

 

 

NAA (Coord.), MECC, 

AIRM  

 

 

începerea:  

în decursul 1 luni 

rezultate: 

în 9 luni 

 

S.A. NUM. 3 – Actualizarea/ Perfecționarea Registrului  2010 - Chișinău 

obiective: 

• Asocierea datelor descriptive a Registrului cu datele cadastrale  

• Elaborarea unui dosar minim pentru zonă/clădire 

• Regularizarea Vechii Clasificări  

Participanți: MECC, AIRM, NAA, MIBACT 

Coordonator: AIRM 

Această acțiune presupune completarea, prin faze succesive, a actualului Registru cu  date cadastrale 

provenite de la Cadastru, în contextul acordurilor existente (sau în baza celor stipulate în cadrul acțiuni 

S.A.NUM.2). 

 

Noi sugerăm să se creeze un  “Dosar” special pentru fiecare obiectiv, care să conțină extrasul de pe 

harta cadastrală cu referire la ortofotografii, verificarea corespunderii extrasului privind poziționarea 
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punctului identificat pe www.geoportal.md (la moment, este posibil de a verifica municipiul Chișinău, 

Orhei, Bălți, Bașcalia și alte zone din partea de Sud) cu extrasul de pe portalul www.monument.sit.md 

(numai pentru Chișinău). 

Datele pot fi incluse în baza de date, conform celor prevăzute în Acțiunea M.A.NUM.3. 

Coordonarea acțiunii este încredințată AIRM.  

Activități 

• Screening-ul datelor existente   

Întâi de toate, se va verifica căror obiective din Registru  le-au fost asociate datele cadastrale și cele 

pentru care anumite identificări  au fost deja efectuate, chiar dacă în cadrul proiectelor precedente; 

verificarea existenței „Dosarelor” parțiale,  la diverse agenții,  pentru fiecare obiectiv/zonă. 

• Elaborarea unui dosar minim pentru identificarea obiectivelor Chișinăului  

Elaborarea (în cazul în care nu este) a unui dosar ce va conține informații minime cu privire la obiectivele 

(tipul de proprietate, locația, extrasul cartografic, documentație fotografică, gradul de risc) cel puțin din 

Chișinău, incluzând de asemenea indicatorii din cadrul Acțiunii S.A. NUM. 1, solicitând posibilitatea re –

utilizării/re-procesării datelor indicate pe portalurile relevante (indicate mai sus)  și aplicarea acestora în 

teritoriu,  cu suportul experților MiBACT. 

• Transcrierea Vechii Declarații a obiectivelor Chișinăului 

Începerea transcrierii Vechii Declarații, doar după finalizarea operațiunilor indicate la Acțiunea 

S.A.NUM.2 

termen 

• începerea acțiunii – pe parcursul unei luni. Rezultate în 6 luni. 

 

MA. NUM. 1 – Îmbunătățirea Registrului 2010 - Extra Chișinău 

obiective: 

Asocierea datelor descriptive din Registru cu datele cadastrale  

Elaborarea unui dosar minim pentru fiecare zonă/ clădire  

Regularizarea Vechii Clasificări  

Participanți: MECC, AIRM, ANA 

Coordonator: ANA 

Această acțiune presupune completarea, prin faze succesive, a actualului Registru cu  date cadastrale 

provenite de la Cadastru, în contextul acordurilor existente (sau în baza celor stipulate în cadrul acțiuni 

S.A.NUM.2). 

 

Noi sugerăm să se creeze un  “Dosar” special pentru fiecare obiectiv, care să conțină extrasul de pe 

harta cadastrală cu referire la ortofotografii, verificarea corespunderii extrasului privind poziționarea 

punctului identificat pe www.geoportal.md (la moment, este posibil de a verifica Orhei, Bălți, Bașcalia și 

alte orașe din partea de Sud). 
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Din motiv de logistică și organizare a muncii, această Acțiune necesită o perioadă operațională mai 

lungă.  

Datele pot fi incluse în baza de date în conformitate cu acțiunea M.A.NUM.3. 

Coordonarea acestei acțiuni este încredințată ANA. 

Activități 

• Screening-ul datelor existente   

Întâi de toate, se va verifica căror obiective din Registru  le-au fost asociate datele cadastrale și cele 

pentru care anumite identificări  au fost deja efectuate, chiar dacă în cadrul proiectelor precedente; 

verificarea existenței „Dosarelor” parțiale,  la diverse agenții,  pentru fiecare obiectiv/zonă.  

• Elaborarea unui dosar minim pentru identificarea obiectivelor în afara Chișinăului 

Elaborarea (în cazul în care nu este) a unui dosar ce va conține informații minime cu privire la obiective 

(tipul de proprietate, locația, extrasul cartografic, documentație fotografică, gradul de risc), incluzând de 

asemenea indicatorii din cadrul Acțiunii S.A. NUM. 1, solicitând posibilitatea re –utilizării/re-procesării 

datelor indicate pe portalurile relevante (indicate mai sus)  și aplicarea acestora în teritoriu. 

• Dezvoltarea cooperării cu administrația locală  

Dezvoltarea cooperării cu administrația locală întru elaborarea unui Dosar minim cu privire la 

bunurile/zonele cu  acces îngreunat 

• Transcrierea Vechii Declarații a bunurilor din afara Chișinăului  

Începerea transcrierii Vechii Declarații doar după finalizarea operațiunilor acțiunii S.A. NUM.2. 

Termen  

• Acțiune de a fi începută în decurs de 3 luni. Rezultate – în 9 luni. 

 

3.3 Lipsa unui sistem de catalogare unificat și a unei baze de date centralizate  

 

Descriere 

În prezent, există câteva modele a fișelor de inventariere, diferențiate după  tipul de proprietate, care 

sunt aplicate în mod diferit în dependență de entitatea responsabilă de protecție. Reprezentanții MECC 

au elaborat un nou model de fișă care, fiind completat și ajustat în mod potrivit, poate fi utilizat imediat. 

Reprezentanții ANA au elaborat și deja folosesc fișele modernizate de inventariere, elaborate în baza 

documentelor similare celor care erau pregătite pentru Pașapoarte, inclusiv cu datele geo-referențiale 

corecte, însă fără date cadastrale. Reprezentanții AIRM utilizează modelul vechi al fișelor, multe dintre 

care sunt doar parțial completate: acestea se demonstrează a fi irelevante deoarece nu conțin informații 

fundamentale. Este necesar de a elabora un model al fișei de inventariere rapidă, potrivită atât pentru 

patrimoniul arhitectural, cât și cel arheologic, pornind de la modelele MECC și ANA, cu includerea 

datelor care lipsesc și excluderea celor care îngreunează compilația. În orice caz, este necesar ca ambele 

modelele să fie cât de similar posibile, să aibă compartimente comune și să se bazeze pe un glosar 

predefinit.  

Pentru a echilibra lipsa de personal și dificultățile de deplasare a angajaților în teritoriu cu scopul 

completării fișelor, se propune de a stimula colaborarea cu Universitățile și administrațiile locale.  
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Probleme evidențiate: 

• Catalogarea neomogenă  

• Dispersia resurselor umane și economice  

• Dificultatea în activarea noilor proceduri de protecție  

 

Lipsa unui model standardizat de catalogare care, pe lângă datele colectate anterior și respectarea 

specificului diferitor tipuri de bunuri, ar utiliza un limbaj comun și ar facilita includerea datelor într-o 

singură bază de date, constituie o dispersiune serioasă a resurselor si poate duce la o dificultate în 

lansarea noilor acțiunilor de protecție. 

 

Acțiuni de a fi întreprinse 

Pentru acest areal tematic, se propun următoarele intervenții: 

Acțiuni pe termen scurt  - S.A. NUM. 4 – Elaborarea modelului de catalogare   

Acțiuni pe termen - mediu  - M.A. NUM. 2 – Colaborarea MECC / Universitate pentru catalogare 

sistematică   

Acțiuni pe termen mediu - M.A. NUM. 3 – Colaborarea  MECC/ Universitate pentru crearea unei baze 

de date unice   

 

Tabel centralizat 

Subiect Acțiuni Activitate Participanți Termeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipsa unui singur 

sistem de catalogare și 

a unei  baze de date 

centralizate   

 

 

 

 

S.A. NUM. 4 – 

Elaborarea modelului  

de catalogare  

 

• Identificarea 
înregistrărilor  

• Elaborarea glosarului  

• Testarea  în teren  

• Perfecționarea și 
creșterea capacității 
angajaților  

 

 

MECC (Coord.), 

AIRM, ANA, 

Proiectul Twinning 

 

 

începerea:  

pe parcursul unei luni 

rezultate: 

în decurs de 6 luni  

 

 

M.A. NUM. 2 – 

Colaborarea  MECC/ 

Universitate pentru 

catalogare sistematică   

 

• Convenirea asupra 
temelor de cercetare  

• Definirea modalităților 
de perfecționare  

• Instruiri externe 

• Lansarea catalogării 

 

 

MECC (Coord.), 

Universitatea, 

Proiectul Twinning 

 

 

începerea:  

pe parcursul a 6 luni 

rezultate: 

în decurs de 12 luni 

 

M.A. NUM. 3 – 

Colaborarea MECC / 

Universitatea pentru 

crearea unei baze de 

date unice  

 

• Lansarea  actualizării 
bazei de date  

• Definirea modalităților 
de perfecționare  
 

 

MECC (Coord.), 

Universitatea ,  

IPC 

 

începerea:  

pe parcursul a 6 luni 

rezultate: 

în decurs de 12 luni 

 

 

S.A. NUM. 4 – Elaborarea modelelor noi de catalogare  
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Obiective: 

• Facilitarea inventarierii patrimoniului cultural  

• Asigurarea unei protecții mai eficiente 

 

Participanți: MECC, AIRM, ANA, Proiectul Twinning  

Coordonator: MECC 

Activitatea de inventariere a clădirilor cu statut protejat și a celor care sunt demne dar nu sunt 

recunoscute ca având interes cultural,  reduce riscul de pierdere a bunurilor și facilitează toate 

procedurile succesive de declarare a interesului cultural.  

Prin urmare, se prevede elaborarea, în colaborare cu Proiectul Twinning, a noilor modele de 

inventariere, pornind de cele elaborate de MECC pentru patrimoniul arhitectural și în conformitate cu 

cele pregătite de ANA pentru patrimoniul arheologic precum și cele deja învechite, utilizate de AIRM 

pentru patrimoniul arhitectural.   

De asemenea, este prioritar de a elabora un glosar predefinit care poate fi parțial împrumutat din cel 

Italian: modelele elaborate vor trebui testate în baza a 2 cazuri diferite ( o construcție foarte simplă și 

una complexă), de către reprezentanții entității în colaborare cu Proiectul Twinning. 

Ulterior, aceste modele pot fi împărtășite cu operatorii externi, în baza unei instruiri corespunzătoare, 

drept parte componentă a Acțiunii M.A. NUM.2 sau chiar cu Administrația locală.  

Coordonarea acestei acțiuni este încredințată MECC.  

 

Activități 

• Identificarea rubricilor/elementelor esențiale de catalogare 

În baza criteriilor științifice prezentate în cadrul acțiunii precedente S.A. NUM.1, cu suportul Proiectului 

Twinning, se vor identifica elementele esențiale de catalogare, pornind de la modelele existente; 

• Elaborarea glosarului 

Cu suportul Proiectului Twinning, se va elabora un glosar pentru asigura introducerea uniformă a 

datelor; 

• Experiența în domeniu 

Cu suportul Proiectului Twinning, se vor verifica în teren modelele elaborate; 

• Inițierea activităților de formare a operatorilor interni 

După verificarea modelului, se va iniția formarea operatorilor interni, în scopul desfășurării activităților 

didactice externe, atât în ceea ce privește administrațiile locale, cât și în contextul M.A. NUM. 2. 

termeni 

• Acțiune de a fi începută în decursul 1 luni.  Rezultate – în 6 luni. 

 

M.A. NUM. 2 - Colaborarea MECC / Universitatea pentru catalogare sistematică   

obiective: 

• Conformarea cu lipsa de personal  
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• Formarea operatorilor in segmentul patrimoniului cultural  

• Stimularea catalogării patrimoniului cultural  

Participanți: MECC, Universitatea, Proiectul Twinning  

Coordinarea: MECC 

Această acțiune presupune fortificarea relațiilor instituționale dintre reprezentanții MECC și ai 

Universității, în scopul elaborării metodelor de colaborare pentru catalogarea sistematică a bunurilor 

protejate sau furnizarea informațiilor de cercetare cu referire la subiectele agreate.  

 

Pe durata de implementare a Twinning-ului, reprezentanții MECC vor semna acorduri cu Universitatea 

pentru a garanta - în contextul unor cursuri specifice de studii monografice - contribuția studenților (în 

istoria artei, arhitecturii, ingineriei , Design etc.) la activitățile de studiu ale patrimoniului cultural sau al 

catalogării bunurilor / zonelor în schimbul creditelor de formare sau ale altor forme de apreciere 

academică.  

De asemenea, se propune implementarea stagiilor de formare postuniversitară cu caracter obligatoriu 

(cu achitare de către  Universitate numai a asigurării, precum se practică în Italia). 

Coordonarea acestei acțiuni este încredințată MECC.  

Activități 

• Acceptarea subiectelor de studiu  

Cu suportul Proiectului Twinning, se vor identifica subiectele de studiu (zonele urbane unitare, 

sectoarele cu risc) în baza cărora se vor lansa studii monografice  pentru a colecta documentația (istoria 

artei, anchete, proiecte); 

• Stabilirea procedurilor pentru stagii 

Cu suportul Proiectului Twinning, se vor identifica cele mai oportune modalități pentru realizarea directă 

a stagiilor studenților în cadrul MECC, AIRM, ANA. 

• Lansarea activităților externe de training  

Ca urmare a activităților de training prezentate în cadrul S.A.NUM.4, se va lansa cel destinat resurselor 

externe (studenți, profesori) pentru utilizarea noilor modele verificate anterior.  

• Lansarea activităților de catalogare sistematică  

Ca urmare a elaborării a noilor modele de catalogare prezentate în cadrul Acțiunii  S.A. NUM. 4, se va 

purcede la catalogarea teritoriului.  

termen 

• Acțiune de a fi începută în decursul a 6 luni.  Rezultate – în 12 luni. 

 

M.A. NUM. 3 - Colaborarea MECC / Universitatea pentru crearea unei baze de date unitare   

obiective: 

Conformarea cu fragmentarea de cunoștințe  

Optimizarea resurselor umane și instrumentale  

Participanți: MECC, Universitatea, Academia de Științe, Institutul Patrimoniului Cultural  
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Coordonator: MECC 

Această acțiune prevede fortificarea relațiilor instituționale între reprezentanții MECC și ai Universității, 

în scopul creării unei baze de date unitare a obiectivelor protejate, în baza directivelor indicate la 

S.A.NUM. 1 și S.A. NUM. 4. 

Pe durata de implementare a Twinning-ului, reprezentanții MECC vor semna acorduri cu Universitatea 

pentru a stimula elaborarea bazei de date utilizând cel mai tehnologic avansat sector din cadrul 

Universității, de asemenea în contextul cursurilor specifice ( tehnologii informaționale, inginerie).  

Coordonarea acestei acțiuni este încredințată MECC.  

 

Activități 

• Începerea elaborării bazei de date  

Ca urmare a recomandărilor de la S.A.NUM.1 și S.A.NUM.4, se va începe elaborarea bazei de date, însă 

doar după verificarea echipamentului IT a MECC și a potențialului operațional al domin-urilor online.  

• Stabilirea procedurilor de stagiu  

Cu suportul Proiectului Twinning, se vor identifica cele mai oportune modalități pentru realizarea directă 

a stagiilor studenților în cadrul MECC, AIRM, ANA. 

termen 

•  Acțiune de a fi începută în decursul a 6 luni.  Rezultate – în 12 luni. 

 

3.4 Complexitatea procesului actual de declarare a interesului cultural (Noua Declarație)  

Descriere 

Legislația actuală prevede, pentru recunoașterea interesului cultural, elaborarea Registrelor, similare 

celor publicate în 2010, care trebuie aprobate de către Parlament; subdiviziunea în alte registre este în 

curs de desfășurare, păstrându-se tipul de obiective și clasificarea în naționale (N) și local (L). 

Această probleme necesită o intervenție structurală mult mai radicală la nivel legislativ : de fapt, atât 

necesitatea ratificării de către Parlament, cât și menținerea divizării în bunuri de tipul N sau L nu 

contribuie la o protejare eficientă a patrimoniului cultural sau acțiuni mai drastice din partea 

administrației publice și mecanismul de declarare în legătură cu lista actelor elaborate actualizata 

periodic. 

De asemenea, este necesar de a asigura participarea în procesul de declarare a interesului cultural a 

proprietarilor de bunuri, fapt ce nu este admis la moment.  

 

Probleme evidențiate: 

• Eficacitate și incisivitate redusă a măsurilor de protecție 

• Întârzierea excesivă a procedurilor  

• Fragmentarea acțiunilor de protecție  

• Transparența și participarea redusă în cadrul procedurilor  
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Mecanismul actual de declarare a interesului cultural este absolut inadecvat și presupune aspecte critice 

relaționate termenilor și obiectivelor identificate pentru aprobare, precum și fragmentării excesive a 

listelor și tipurilor de bunuri.  

Toate acestea ar putea duce la pierderea (datorită distrugerii sau transformării) bunurilor culturale, în 

special în cazul în care nu există măsuri de protecție preventive între identificarea obiectivului și 

includerea în Registru. 

De asemenea se înregistrează lacune grave în transparența acțiunii administrației publice, care nu 

prevede participarea la procedură a părților implicate. 

Nu este prevăzută posibilitatea unei protecții automate pentru anumite categorii de bunuri, cum ar fi 

cele de proprietate publică, ceea ce ar garanta cel puțin protecția acestora. 

Acțiuni de a fi întreprinse 

Pentru acest areal tematic, se prevăd următoarele propuneri de intervenție: 

Acțiuni pe termen lung  L.A. NUM. 1 – Noua procedură de declarare a interesului cultural  

 

Tabel centralizat 

Subiect Acțiuni Activități Participanți Termeni 

 

 

Complexitatea 

procedurii curente de 

înregistrare (Noua 

Declarație)   

 

 

 

L.A. NUM. 1 –  

Stabilirea procedurii 

de revizuire pentru 

listarea în Registru  

 

 

• Abandonarea 
mecanismelor de 
aprobare a registrelor / 
listelor 

• Introducerea protecției 
automate a clădirilor 
istorice în proprietatea 
publică 

• Prevederea  formelor de 
participare la procedură (a 
se vedea noul Cod 
Administrativ) 

 

 

MECC (Coord.),  

Proiectul 

Twinning  

 

 

Start: 

În curs 

Rezultate: în decurs 

de 12/18 luni 

 

 

LA-1 – noua procedură de declarare a interesului cultural 

Obiective: 

• Eficacitate și incisivitate majorată a măsurilor de protecție 

• Eliminarea mecanismului de aprobare a listelor suplimentare a Registrului   

• Transparența acțiunii administrative  

 

Participanți: MECC, Proiectul Twinning  

Coordonator: MECC 

Ca parte a proiectului în derulare, este necesară o revizuire completă a procesului de declarare a 

interesului cultural. 
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Se sugerează aplicarea directă a mecanismului Declarației privind un activ individual de către  MECC  sau 

birourile sale și nu de întregul Parlament, sau prin decizia guvernului; în același mod, este necesar să se 

elimine mecanismul Registrului și, mai mult, fragmentarea în registre ulterioare. 

Este absolut necesar de a implica în cadrul procedurilor și proprietarii privați.  

Noi sugerăm includerea unui mecanism automat de protecție pentru bunurile proprietate publică  

(probabil cu o durată de 50 de ani în loc de cele 70 precum în Italia), în timp ce acest mecanism este 

considerat dificil de aplicat. 

Se sugerează aprofundarea metodelor de interacțiune / colaborare cu birourile locale de înregistrare 

pentru obținerea rapidă a datelor personale ale proprietarilor. 

Activități 

• Eliminarea mecanismului de listare prin aprobarea Parlamentului a Registrului și a listelor 

suplimentare  

Definirea  procedurilor pentru declararea interesului cultural pentru bunuri/ zone și nu a listelor 

din perspectiva juridică și regulatorie; încorporarea indicațiilor care derivă din S.A. NUM. 2 

pentru standardizarea procedurilor cu ARFC; 

• Introducerea protecției automate pentru bunurile publice  

Definirea, din punct de vedere legislativ, a metodelor de protecție automată a bunurilor publice 

cu o vîrstă de peste 50 (70) ani; 

 

• Prezentarea formelor de participare în cadrul procedurilor  

Definirea, din punct de vedere legislativ, a metodelor de participare a părților interesate în 

cadrul procedurilor; 

Termeni 

 Acțiune de a fi începută în decursul a 6 luni.  Rezultate în 12 – 18  luni 

 

Acțiuni de a fi întreprinse (teoretic mai devreme de Mai 2018) 

În baza celor indicate în cadrul Proiectului, toate componentele SA NUM trebuie lansare imediat. 

SA NUM. 1 și  SA NUM. 2, unele din  SA NUM. 3, unele din  SA NUM. 4 la diverse nivele. 

 

La nivel administrativ: 

1) MECC: Imediat a începe acțiunile de participare oficială în actualizarea  software-ului ARFC și a 

prevedea posibilitățile de transcriere ; 

2) MECC: a revizui toate acordurile cu diversele agenții și de a le înzestra cu "putere maximă";  

3) MECC / Universitate: analizarea posibilității de desfășurare a „stagiului de vară” pentru a verifica 

baza de date; 

4) MECC / Universitate: verificarea posibilității unui suport logistic imediat, din punct de vedere IT, 

prin intermediului șabloanelor și/sau bazei de date; 

5) MECC/AIRM: identificarea zonei de testare a fișei. 
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La nivel tehnic: 

1) MECC / AIRM / ANA: Începerea imediată a screening-ului șabloanelor de Registru folosite de 

diversele agenții, de asemenea în baza recomandărilor prezentate de către Proiect cu referire la 

numărul "minim de itemi"; 

2) AIRM: verificarea existenței  (și care model)Inventarierea proprietăților în Chișinău; 

3) ANA: verificarea existenței  (și care model) Planificării zonale în Chișinău; 

4) ANA: explicarea colegilor de la AIRM funcționarea GPS; 

5) ANA: prezentarea noii baze de date ( în Excel) care este în continuă dezvoltare (de a verifica 

daca poate servi drept punct de pornire  pentru noua bază de date comună) 

6) MECC / AIRM / ANA: Elaborarea unui model de șablon pentru utilizarea imediată.  
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Anexa 3  

ANEXA 3 – EXPLOARAREA POTENȚIALULUI REPUBLICII 

MOLDOVA PENTRU DIAGNOSTICAREA PATRIMONIULUI 

CULTURAL 

OBIECTIVE 

Verificarea posibilității creării unei rețele de competențe în domeniul tehnologic și științific pentru 

conservarea și restaurarea clădirilor și artefactelor arhitectonice, pentru a obține - prin aplicarea 

metodologiilor de diagnosticare - toate informațiile necesare pentru realizarea unei intervenții corecte și 

de mentenanță. 

PREMISE 

Studiul unei opere de artă presupunere și analiza tuturor materialele din care este produsă. De fapt, 

informațiile despre originea acestor materiale ne permit să înțelegem substraturile fundamentale 

pentru cunoașterea generală a clădirii sau lucrării de artă și să sesizăm despre: 

- ISTORIA OBIECTULUI: când a fost realizat, în câte faze, cum a fost lucrat și finisat etc. 

- STAREA DE CONSERVARE A OBIECTULUI: la ce reacții și mecanisme de degradare este predispus mai 

frecvent, ținând seama atât de natura obiectului de artă, cât și de mediul în care se află; 

- RESTAURAREA OBIECTULUI: conform rezultatelor analizelor anterioare privind materialele și mediul, 

este posibil să se identifice cea mai corectă procedură care vizează respectarea a valorilor de conservare 

și a nevoilor de utilizare contemporane. 

O astfel de cunoaștere profundă poate fi atinsă numai printr-o abordare strict științifică care să implice 

competențe profesionale necesare din domeniul chimiei, fizicii, geologiei, biologiei, ingineriei etc. 

Contribuția unor astfel de specialiști reprezintă un pas fundamental în procesul de diagnostic ce are 

drept scop cunoașterea generală a clădirii sau a operei de artă și furnizează informații determinante 

privind identificarea și caracterizarea: 

- MATERIALELOR  DE CONSTRUCȚIE și proprietățile acestora; 

- MECANISME DE DEGRADARE și efectele acestora; 

- MATERIALE ȘI METODOLOGII DE INTERVENȚIEI POTENȚIALE și eficiența, durabilitatea și 

compatibilitatea acestora. 
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Acest scop impune în mod necesar o colaborare reală și avantajoasă între diferitele instituții științifice, 

(fiecare avându-și segmentul specific de formare) care își conectează activitatea într-o finalitate comună 

de cercetare. 

 

SITUAȚIA ACTUALĂ A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE PRIVIND PATRIMONIUL 

CULTUTAL AL MOLDOVEI  

Ca urmare a destrămării Uniunii Sovietice și a independenței, a crizelor economice, politice și sociale, 

sectorul moldav de restaurare și conservare a patrimoniului cultural a pierdut experiența în 

diagnosticarea aplicată artei și arhitecturii.  

Totuși, specialiștii din domeniul de conservarea necesită date și informații științifice, în special cu 

referire la siturile arheologice; astfel, în mod frecvent acestea apelează la expertiza externă, care 

preponderent vine din România. Acest fapt determină costuri ridicate sau campanii simplificate. Nevoia 

de a înființa, în țară, laboratorii destinate aplicării științelor în cadrul patrimoniului cultural a fost 

evidențiată de mulți profesioniști din sectorul privat și public. 

Printr-o analiză de web, a fost posibilă identificarea unor instituții care ar putea contribui la aplicarea 

studiilor științifice în cadrul restaurării și conservării obiectivelor arhitecturale, însă proiectele de 

cercetare nu sunt întotdeauna clare precum și nu există informații despre echipamentul disponibil. 

Pe lângă o colecție de literatură moldovenească (monografii și articole) cu privire la oricare nivel de 

diagnosticare aplicată patrimoniului cultural, nu a fost găsită nici o bancă de date a rezultatelor analitice 

cu privire la același subiect. 

Se poate deduce că, în prezent, nu există nici o cercetare activă în domeniu; deci primul pas ar consta în 

încercarea de a construi o bază în acest sens. 

UTILITATEA 

Ținând cont de producția artistică moldovenească, materialele care sunt cel mai mult asociate cu 

tematica proiectului sunt artefactele arhitectonice; acestea pot fi grupate în: materiale din piatră 

naturală (granit, marmură, piatră, travertin ...), materiale de piatră artificială (mortar și ghips, cărămizi, 

beton, ceramică), lemn, metale și aliaje, alte materiale – originale sau nu – folosite pentru lucrările de 

artă (pigmenți, lianți, adezivi, materiale pentru consolidare sau fixare). Patrimoniul cultural național al 

materialelor include și alte tipuri de elemente (tapiserie și textile, picturi pe lemn și pînză, mobilier, 

bijuterii, argintărie, diverse obiecte mobile etc.), însă în prima fază a proiectului nu există urgența de a 

se axa asupra acestora, ținând cont că sistemul normativ și tehnic pare a fi deja destul de lucrativ. 

Din aceste considerente, cercetarea inițială privind abilitățile experimentale și echipamentele necesare 

diagnosticului aplicat patrimoniului cultural se va concentra pe teste și instrumente potrivite pentru 

materialele arhitectonice și de construcție utilizate frecvent în zonă, precum și identificarea fenomenele 

de degradare. 
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În acest scop, un pas important ține de verificarea existenței unor studii, cercetări și publicații privind 

compoziția mineralogică și petrografică a celor mai utilizate materiale de construcție (nisipurile din râuri, 

lacuri sau mări, mine și cariere). În orice caz, ar fi necesar să se creeze o bancă de date pentru a compara 

materialele prime și cele aplicate. 

1 APTITUDINI MINERALOGICE ȘI PETROGRAFICE ȘI ECHIPAMENTE  

a. Analize prin difractometrie de radiații X - prezintă o difractogramă cu vârfuri specifice speciilor 

cristalochimice care compun eșantionul;  

b. Pregătirea atât a secțiunilor subțiri, cât și a secțiunilor transversale (eșantionul trebuie 

încorporat în rășină, de preferință în vid, apoi amplasat pe o lamelă de sticlă și șlefuit folosind 

discuri rotative netede) și observare sub microscop optic (amplificări  de la 5x până la 1000x sub 

reflecție și lumină transmisă, polarizată și UV, pentru a determina nu doar clasturile dar și multe 

alte materiale posibile, uneori chiar organice, a căror prezență se datorează, de exemplu, 

consolidării sau finisării tratamentelor). 

 

2 APTITUDINI CHIMICE ȘI ECHIPAMENTE  

a. Scanarea prin microscop electronic cu microprobe (EDS, EDX EDAX ...) - furnizează un spectru 

cu vârfuri specifice compoziției chimice elementare; în plus, permite observarea eșantionului la 

un nivel de mărire mult mai mare decât cel atins prin  microscoapele optice (până la 

1.000.000x), astfel încât să se evidențieze caracteristicile microstructurale semnificative și să se 

realizeze identificări chimice nu numai a părților selectate dar și a locurilor specifice, 

determinând chiar și prezența impurităților. 

b. Tehnicile spectroscopice (FTIR, Raman ... în funcție de echipamentele disponibile) - permit 

cunoașterea naturii moleculare reale a compușilor datorită interpretării unui spectru cu benzi la 

diferite lungimi de undă, specifice grupurilor chimice de atomi și tipului de limite. Această 

tehnică analitică este foarte utilă pentru caracterizarea componentelor organice (cement, lacuri, 

pelicule polimerice naturale sau artificiale etc.) și a componentelor anorganice (silicați, 

carbonați, nitrați, sulfați, oxalați, pigmenți etc.). 

În ceea ce privește aceste două tehnici, aspectul cel mai delicat ține nu doar de disponibilitatea 

instrumentelor, ci mai degrabă de transmiterea la băncile de date de încredere pentru 

identificarea speciilor chimice (care, în cazul FTIR, pot fi realizate în principal prin comparație 

între spectrele obținute din eșantion și spectrele standard fiabile), pe lângă practica de 

interpretare a operatorului (în cazul SEM-EDS, rezultatul analizei constă într-un spectru 

elementar, adică un grafic cu vârfuri de elemente unice, care trebuie "cuplat" și interpretat de 

personal special instruit). Din aceste motive este cu adevărat necesar să se creeze bănci de date 

de referință și să se formeze competențe utilizate nu doar în domeniul analitic specific, dar și în 

înțelegerea diversității problemelor implicate în abordarea științifică a studiului patrimoniului 

cultural, tratând abordarea multidisciplinară inevitabilă și nevoia continuă de dialog între diverși 

profesioniști. 

3 INVESTIGAȚII OPTICE ȘI FIZICE  



Twinning Project MD 13 ENPI OT 01 16 (MD/26) 
Support to promote cultural heritage in the Republic of Moldova through its preservation and protection 

 
 

70 
 

Este necesar să se verifice disponibilitatea echipamentelor în diverse laboratoare, în special a 

echipamentului necesare pentru investigațiile fizice și optice, preferabil să fie portabile, pornînd 

de la simplele camerelor pentru fotografierea micro și macro și lămpile UV până la sistemele mai 

complexe, cum ar fi camerele de filmare IR, camerele cu imagini termice, detectoarele de 

umiditate, sondele endoscopice etc. În cazul în care acest echipament este disponibil în 

laboratoarele implicate, chiar dacă este utilizat pentru alte domenii de aplicare, poate fi 

evaluată adaptarea  utilizării acestuia pentru studiul suprafețelor arhitectonice. 

4 TESTAREA PROPRIETĂȚILOR MECANICE 

Și în acest caz, va fi necesar să se verifice care echipamente sunt disponibile în diferite 

laboratoare, cu referire specială la testele proprietăților mecanice. În funcție de echipamentul 

laboratoarelor, chiar dacă este utilizat pentru alte domenii de aplicare, poate fi evaluată 

adaptarea utilizării acestuia pentru studiul suprafețelor arhitectonice în conformitate cu ghidul 

UNI.  

CE TREBUIE DE FĂCUT 

Utilizând informațiile obținute prin cercetare și a celei deja existente, este necesar să se stabilească 

relații cu toate laboratoarele științifice, profesorii, tehnicienii care ar putea fi implicați într-un anumit fel 

în proiect. 

Durata propusă pentru etapele preliminare: 

Termen limită Activitatea Documentația 

Până la finele lunii Mai 2018 Stabilirea relațiilor cu Academia de Științe a 

Moldovei pentru verificarea componenței de 

personal și a echipamentului disponibil în 

cadrul departamentelor.  

 

Lista departamentelor de interes 

Nume și echipamente  

Până la finele lunii Iunie 2018 Întrevederi cu Academia de Științe a 

Moldovei și Universitatea de Stat din 

Moldova pentru a verifica starea actuală și 

definirea cerințelor minime 

Lista echipamentului necesar pus la dispoziție 

și integrarea lipsurilor 

Până la finele lunii Septembrie 2018 Propunerea unui curs de master sau doctorat 

și identificarea principalelor subiecte, 

destinatari, profesori și perioada reală de 

începere 

Proiect de propunere privind cursul de studiu 

(master sau doctorat) 

Până la finele lunii Decembrie 2018 Cereri de aplicare și definirea mai exactă a 

unui crono – program pentru crearea unui 

laborator integrat  

Lista aspectelor problematice ș  
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• Un crono-program ar putea fi elaborat într-o etapă ulterioară, de îndată ce vor fi detectate 

disponibilități reale de personal și echipament. 

CUM TREBUIE DE FĂCUT 

Este absolut necesar de a stabili contacte cu instituțiile de învățământ superior pentru a crea rețele 

eficiente. 

Academia de Științe a Moldovei a fost identificat drept primul element activ în stabilirea 

contactelor: este important să menționăm unele aspecte semnificative ale misiunii sale: 

 (...) formarea personalului științific de înaltă calificare care susține și promovează școlile 

științifice autohtone și valorile științifice și culturale de nivel național și internațional (...) relațiile 

de colaborare științifică la nivel intern și extern și a activității de cooperare și integrare în sfera 

europeană și mondială (...) edificarea statului de drept și valorificarea patrimoniului cultural și 

istoric al Moldovei în contextul integrării europene (...) O atenție deosebită se acordă extinderii 

și îmbunătățirii relațiilor de colaborare cu universitățile locale, ministerele și departamentele de 

profil, încheierea acordurile necesare  și diversificarea formelor de cooperare (...). 

Prin intermediul acestor prevederi, identificarea expertizei necesare ar trebui să fie mai ușoară și mai 

rapidă. În plus, acestea ar trebui să aibă structura și relevanța științifică pentru a coordona colaborarea 

inter-departamentală și chiar inter-universitară. 

Implicarea Universității de Stat din Moldova poate fi de asemenea considerată, datorită competențelor 

științifice pe care le deține și luând în considerare direcțiile recente de cercetări (prezentate în anexa A), 

care setează drept priorități 

 (…) identificarea valorilor patrimoniului cultural (…) și (…) producerea materialelor și tehnologiilor 

inovative (…). 

Contribuția unor astfel de instituții ar trebui să fie generată, în primul rând, de către decani și, ca 

urmare, de către profesorii și tehnicienii care au fost identificați datorită cercetărilor efectuate anterior 

și a intereselor acestora față de proiect. Oricum, una dintre primele etape de dezvoltare a startup-ului 

constă în direcționarea studenții spre acest subiect: tezele și studiile de doctorat reprezintă întotdeauna 

etape productive pentru cercetarea bibliografică și elaborarea băncii de date. 

Drept o previziune pe termen mai lung, se recomandă să se stabilească unde se vor forma 

competențele, abilitățile și, eventual, stoca echipamentele necesare pentru cercetarea și studiul în 

domeniul diagnosticării științifice aplicate patrimoniului cultural. Același centru ar trebui apoi să devină 

punctul de referință pentru noile cursuri de masterat și doctorat, orientat spre stabilirea și consolidarea 

unui dialog comun între toți experți implicați: istoricii de artă, arheologii, arhitecții, inginerii, chimiștii, 

fizicienii, biologii, geologii și, de ce nu, administratori locali, fiecare urmărind nevoile sale, dar înțelegând  

și respectând solicitările celorlalți. 

După aceea, într-adevăr ar trebui să existe un pol specializat care ar putea acționa direct cu referire la 

solicitările publice și private, interne, externe, naționale și chiar internaționale, parvenite din partea  

diversele părți interesate, prin intermediul unor contracte de parteneriat sau părți terțe, convenții sau 

activități spin-off , parțial subvenționând astfel polul în sine. 
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PROGRAMA OPERATIVĂ  

Primii pași care trebuie întreprinși țin de colectarea preliminară a informațiilor - cheie din cadrul a trei 

domenii: verificarea interesului instituțiilor eligibile, verificarea competențelor deținute, verificarea 

echipamentului disponibil și funcționalitatea acestuia. 

Pentru a obține informații despre disponibilitatea reală a instituțiilor identificate de a participa în cadrul 

rețelei, a fost elaborată o abordare generală structurată în diferite subiecte, precum și unele programe 

pentru interviuri în care toate datele pot fi colectate și comparate. 

Odată ce interesul și disponibilitatea acestor instituții pentru o astfel de colaborare au fost verificate, va 

fi posibil să se identifice abilitățile și echipamentele necesare pentru lansarea proiectului. 

Ulterior, trebuie să se verifice existența unor cerințe minime: în caz necesar, se va analiza modul de 

optimizare și îmbunătățire a acestora întru atingerea obiectivului final, și anume crearea unui laborator 

integrat drept pol de diagnostic. 

SUBIECTUL 1 – VERIFICAREA INTERESULUI 

În prezent nu există informații despre formele de colaborare existente între instituțiile identificate. 

Așadar, trebuie evaluată dorința acestora de a crea o astfel de rețea privind  diagnosticul și cercetarea 

științifică.  

Mai departe, trebuie definitivată forma administrativă de creare sau adaptare a unor astfel de 

colaborări, precum și stabilirea rolurilor specifice pentru fiecare instituție implicată. 

Academia de Științe a Moldovei pare să aibă structura și relevanța științifică potrivită pentru a coordona 

colaborările inter-departamentele și chiar inter-universitare, dar va fi necesar să se asigure că activitatea 

de coordonare a acesteia va fi acceptată de către toate celelalte administrații. 

Oricum, trebuie identificat un partener lider, precum și determinate toate aspectele logistice, cum ar fi: 

unde se vor crea laboratoarele (fie că fiecare instituție pune la dispoziție abilități și echipamente în 

perimetrul propriilor locații, fie că trebuie identificat un nou loc) și modul de calibrare a contribuției 

fiecărui partener în ceea ce privește bugetele și rolurile. 

Ca urmare a ședinței cu ASM, care a avut loc la 06.06.2018, s-a stabilit rol-cheie în domeniul cercetării și 

s-a comunicat interesul pentru acest proiect. 

Mai jos este prezentat modelul de chestionar elaborat pentru colectarea informațiilor despre potențialul 

interes pentru proiectul rețelei de diagnosticare a patrimoniului cultural în Republica Moldova. 

 

 
Subiectul 1 – VERIFICAREA INTERESULUI 

       

1.0 Există un interes de a fi implicat în diagnosticarea aplicată patrimoniului cultural?  

    De a fi completat         

              

1.1 Există forme de colaborare cu alte Universități sau instituții? 
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   Da Care?       

     De a fi completat       

     Cum pot fi îmbunătățite?   

     De a fi completat       

   Nu Cum pot fi stabilite?   

      De a fi completat       

       

1.2 
Există un interes real pentru participarea la proiectul de creare a unei rețele pentru înființarea unui 
laborator integrat de diagnosticare? 

    De a fi completat         

       

1.3 Ar putea instituția Dvs. să preia rolul de partener - lider? 

   Da Cum?       

     De a fi completat       

     Când?       

     De a fi completat       

   Nu De ce?       

     De a fi completat       

     Cine ar putea?       

      De a fi completat       

       

1.4h Cum se va gestiona rețeaua? 

  Cu privire la site? De a fi completat         

  Cu privire la distribuirea personalului? De a fi completat         

  Cu privire la distribuirea echipamentului? De a fi completat         

  Cu privire la buget? De a fi completat         

 

SUBIECTUL  2 – VERIFICAREA COMPETENȚELOR 

În cadrul vizitei precedente, mai multe institute și laboratoare au fost identificate în cadrul diferitor 

universități, cu referire la diversele competențe pe care proiectul le-ar putea utiliza.  

În particular: 

- Academia de Științe a Moldovei 

Institutul de Ecologie și Geografie   

Institutul de Chimie   

Institutul Fizicii Aplicate 

 

- Universitatea de Stat din Moldova USM 

Facultatea de Biologie și Pedologie  

Facultatea de  Chimie și Tehnologie Chimică  

Facultatea de Fizică și Inginerie 

 

- Universitatea Tehnică a Moldovei 
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  Facultatea de Urbanism și Arhitectură  

Au fost organizate 2 ședințe cu prof. Aurelia Carpov, șef al departamentului Arhitectură, Facultatea de 

Urbanism și Arhitectură a Universității Tehnice a Moldovei, precum și cu personalul acestuia. Ca urmare 

a acestor întrevederi, care au avut drept scop evaluarea programelor de instruire, a fost posibilă 

elucidarea lipsei unor cursuri specifice de restaurare a operelor de artă destinate formării de cunoștințe 

și competențe cu privire la materiile prime și aplicate, proprietățile și mecanismul lor de degradare. Cu 

diferite ocazii, a fost reiterată lipsa experților capabili să susțină astfel de cursuri sau, eventual, să 

pregătească în acest sens profesorii și personalul angajat. 

Până la momentul de față nu a fost posibil de a-l contacta pe prof. Sergiu Bejan, șef al departamentului 

Drumuri, Materiale, Mașini pentru Construcții, dar totuși această necesitate rămâne a fi valabilă întru 

verificarea contribuției departamentului pentru proiect.  

În cadrul misiunii din Iunie 2018, a avut loc o ședință la  Academia de Științe a Moldovei: a fost explicată 

ideea creării unei rețele de competențe și echipamente necesare diagnosticării materialelor din cadrul 

patrimoniului cultural, idee care a trezit interes în rândul participanților. Academia de Științe a Moldovei 

ar putea acționa în calitate de coordonator al proiectului, ținând cont de dimensiunea și capacitatea 

acesteia.  

Mai jos este prezentat modelul de anchetă cu referire la competențe: 

 

 
Subiectul 2 – Verificarea competențelor 

       

2.0 Care Departamente ar trebui implicate în activitatea proiectului?  

    De a fi completat          

              

2.1 
Există experiență anterioară în domeniul diagnosticării materialelor în general, și în special în cadrul patrimoniului 
cultural? 

   Da Care?     

     De a fi completat       

     
Este posibil de a prezenta 
documentația?   

     De a fi completat       

   Nu Cum ar putea fi lansată?    

      De a fi completat       

       

2.2 Recunoașterea competențelor 

   Câți profesori, cercetători, tehnicieni? 

   De a fi completat        

   Câți dintre ei au fost sau ar putea fi implicați? 

   De a fi completat        

   Câți studenți la etapa finală sau doctorat? 

   De a fi completat        

   Câți dintre ei au fost sau ar putea fi implicați? 

    De a fi completat         

       

2.3 Este posibil de a stabili contact direct cu aceștia? 
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  Denumirea Departamentului De a fi completat         

  Numele/prenumele persoanei De a fi completat         

  Contacte directe De a fi completat         

  Numele/numărul de studenți și doctoranzi De a fi completat         

 

SUBIECTUL 3 – VERIFICAREA ECHIPAMENTULUI  

O condiție fundamentală constă în deținerea de către instituțiile identificate (departamentele și 

laboratoarele) a echipamentului minim necesar pentru efectuarea analizei materialelor aplicabile pentru 

patrimoniul cultural. Tehnicile analitice trebuie să fie utilizate în cadrul fiecărui institut, în funcție de 

competența pentru care a fost implicat. Pentru fiecare tehnică analitică, va fi necesară colectarea 

diverselor informații: începând cu specificațiile tehnice ale echipamentului, durata de timp în care a fost 

utilizat, persoanele care au fost autorizate să folosească respectivul echipament precum și experiența 

acestora, existența bazelor de date pentru referință și materiale.  

Chiar și considerentele economice trebuie să fie prezentate, precum cum ar fi: costurile 

diferitelor analize, suficiența bugetului intern  pentru utilizarea acestora sau posibila finanțare sau 

contractare a părților terțe.  

Echipamentul ar trebui verificat la Academia de Științe a Moldovei. În special, trebuie să fie posedate 

următoarele tehnici analitice: 

- PENTRU ANALIZA MINERALOGICĂ ȘI PETROGRAFICĂ (probabil la Institutul de Ecologie și 
Geografie) 

o Analiza prin difracția radiației X ; 

o Pregătirea secțiunilor subțiri și transversale; 

o Microscopie optică. 

- PENTRU ANALIZE CHIMICE ȘI PETROGRAFICE (probabil la Institutul de Chimie) 

o Scanarea prin microscop electronic cu microscopie (EDS, EDX EDAX ...); 

o Spectroscopie FTIR 

 

- PENTRU ANALIZE FIZICE ȘI OPTICE ȘI TESTE DE PROPRIETĂȚI MECANICE (probabil la Institutul 
de Fizică Aplicată) 

o camere pentru fotografierea micro și macro; 

o lămpi UV; 

o  camere de filmare IR; 

 

- PENTRU ANALIZE FIZICE ȘI OPTICE ȘI TESTE DE PROPRIETĂȚI MECANICE (probabil la Institutul 
de Fizică Aplicată) 
o camere pentru fotografierea micro și macro; 
o lămpi UV; 
o camere de filmare IR; 
o camere termice; 
o detectoare de umiditate; 
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o sonde endoscopice; 
o echipamente de testare mecanică. 

 

 
Subiectul 3 – Verificarea echipamentului 

              

3.1 Analiza minerologică și petrografică 

  difracția radiației X Da Specificații tehnice   

     De a fi completat        

     
Pentru cât timp a fost utilizată și pentru 
ce scop? 

     De a fi completat       

     
Câte persoane sunt implicate? Care 
este funcția acestora? 

     De a fi completat       

     
Există bănci de date? Pentru care 
materiale? 

     De a fi completat     

     
Sunt bugetate resurse suficiente? Cum 
poate fi ameliorată situația? 

      De a fi completat       

  Pregătirea secțiunilor subțiri și transversale Da Specificații tehnice   

     De a fi completat       

     
Pentru cât timp a fost utilizată și pentru 
ce scop? 

     De a fi completat       

     
Câte persoane utilizează? Care este 
funcția acestora? 

     De a fi completat       

     
Există bănci de date? Pentru care 
materiale? 

     De a fi completat     

     
Sunt bugetate resurse suficiente? Cum 
poate fi ameliorată situația? 

      De a fi completat       

  Microscop optic Da Specificații tehnice   

     De a fi completat       

     
Pentru cât timp a fost utilizată și pentru 
ce scop? 

     De a fi completat       

     
Câte persoane utilizează? Care este 
funcția acestora? 

     De a fi completat       

     
Există bănci de date? Pentru care 
materiale? 

     De a fi completat     

     
Sunt bugetate resurse suficiente? Cum 
poate fi ameliorată situația? 

      De a fi completat       

  Sugestii Care? De a fi completat       

       

3.2 Analiza chimică 
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  Scanarea microscopului electronic cu microprob Da Specificații tehnice   

     De a fi completat       

     
Pentru cât timp a fost utilizată și 
pentru ce scop? 

     De a fi completat       

     
Câte persoane sunt implicate? Care 
este funcția acestora? 

     De a fi completat       

     
Există bănci de date? Pentru care 
materiale? 

     De a fi completat     

     
Sunt bugetate resurse suficiente? 
Cum poate fi ameliorată situația? 

      De a fi completat       

  Fluorescența cu raze X Da Specificații tehnice   

     De a fi completat       

     
Pentru cât timp a fost utilizată și 
pentru ce scop? 

     De a fi completat       

     
Câte persoane sunt implicate? Care 
este funcția acestora? 

     De a fi completat       

     
Există bănci de date? Pentru care 
materiale? 

     De a fi completat     

     
Sunt bugetate resurse suficiente? 
Cum poate fi ameliorată situația? 

      De a fi completat       

  Spectrofotometria FTIR Da Specificații tehnice   

     De a fi completat       

     
Pentru cât timp a fost utilizată și 
pentru ce scop? 

     De a fi completat       

     
Câte persoane sunt implicate? Care 
este funcția acestora? 

     De a fi completat       

     
Există bănci de date? Pentru care 
materiale? 

     De a fi completat     

     
Sunt bugetate resurse suficiente? 
Cum poate fi ameliorată situația? 

      De a fi completat       

  Sugestii Care? De a fi completat       

       

3.3 Investigații optice si fizice si teste mecanice 

  Tehnici micro și macrofotografice Da Specificații tehnice   

     De a fi completat       

     
Pentru cât timp a fost utilizată și 
pentru ce scop? 

     De a fi completat       

     
Câte persoane sunt implicate? Care 
este funcția acestora? 

     De a fi completat       

     
Există bănci de date? Pentru care 
materiale? 
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     De a fi completat     

     
Sunt bugetate resurse suficiente? 
Cum poate fi ameliorată situația? 

      De a fi completat       

  Lămpi UV  Da Specificații tehnice   

     De a fi completat       

     
Pentru cât timp a fost utilizată și 
pentru ce scop? 

     De a fi completat       

     
Câte persoane sunt implicate? Care 
este funcția acestora? 

     De a fi completat       

     
Există bănci de date? Pentru care 
materiale? 

     De a fi completat     

     
Sunt bugetate resurse suficiente? 
Cum poate fi ameliorată situația? 

      De a fi completat       

  Camere de fotografiere IR Da Specificații tehnice   

     De a fi completat       

     
Pentru cât timp a fost utilizată și 
pentru ce scop? 

     De a fi completat       

     
Câte persoane sunt implicate? Care 
este funcția acestora? 

     De a fi completat       

     
Există bănci de date? Pentru care 
materiale? 

     De a fi completat     

     
Sunt bugetate resurse suficiente? 
Cum poate fi ameliorată situația? 

      De a fi completat       

  Detectoare de umiditate Da Specificații tehnice   

      De a fi completat       

      
Pentru cât timp a fost utilizată și 
pentru ce scop? 

      De a fi completat       

      
Câte persoane sunt implicate? Care 
este funcția acestora? 

      De a fi completat       

      
Există bănci de date? Pentru care 
materiale? 

      De a fi completat     

      
Sunt bugetate resurse suficiente? 
Cum poate fi ameliorată situația? 

      De a fi completat       

  Sonde endoscopice Da Specificații tehnice   

      De a fi completat       

      
Pentru cât timp a fost utilizată și 
pentru ce scop? 

      De a fi completat       

      
Câte persoane sunt implicate? Care 
este funcția acestora? 

      De a fi completat       

      
Există bănci de date? Pentru care 
materiale? 
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      De a fi completat     

      
Sunt bugetate resurse suficiente? 
Cum poate fi ameliorată situația? 

      De a fi completat       

  Echipamente de testare mecanică Da și care  Specificații tehnice   

     De a fi completat       

     

Pentru cât timp a fost utilizată și 
pentru ce scop? 

      De a fi completat       

      
Câte persoane o utilizează? Care 
este funcția acestora? 

      De a fi completat       

      
Există bănci de date? Pentru care 
materiale? 

      De a fi completat     

      
Sunt bugetate resurse suficiente? 
Cum poate fi ameliorată situația? 

      De a fi completat       

 

ACȚIUNI DE VIITOR 

 Transmiterea imediată către ASM următoarele documente: programul pentru interviuri (a se 

vedea fișierul atașat C) pentru a verifica abilitățile și echipamentul; prezentarea proiectului; 

nomenclatorul de bază în domeniul științei aplicată patrimoniului cultural; 

 Organizarea unei vizite de studiu la instituțiile italiene de cercetare în domeniul patrimoniului 

cultural (ex. departamentele CNR din Rome, Florența, Trento) pentru a prezenta metodele de 

lucru în domeniu; 

 Transmiterea cât mai urgentă a unor surse bibliografice cu referire la subiect; 

 Exploatarea posibilității „instruirii profesorilor” prin intermediul ședințelor și cursurilor intense 

care să aibă loc în Chișinău sau Italia; 

 Organizarea unei ședințe care să vizeze evaluarea comună a situației, după compilarea 

programelor din toate instituțiile identificate și definirea primilor pași de start - up. 

IDENTIFICAREA INSTITUȚIILOR CARE POT FI IMPLICATE  

Cu toate acestea, există instituții de învățământ superior, inclusiv specialiștii care merită  implicați în 

proiect: selectarea a fost realizată de pe internet. 

 

Universitatea de Stat din Moldova USM  www.usm.md 

Misiunea: organizarea și dezvoltarea cercetării științifice fundamentale și aplicative care 

vizează rezolvarea problemelor socio-economice actuale și implementarea 

transferului tehnologic al rezultatelor cercetării universitare  
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Rector Prof., Dr. Hab. Gheorghe CIOCANU 

Contacte                       Universitatea de Stat din Moldova str. Alexe Mateevici, 60 Chișinău 

   Tel (+373 22) 57 74 01; Fax (+373 22) 24-42-48; 

email rector@usm.md 

Facultatea și contacte  

   Facultatea de Biologie și Pedologie 

www.usm.md/?mode=657  

 Str. M. Kogălniceanu, Nr. 65A, bloc 3, MD-2009, Chişinău 

 Tel (+373 22) 24 43 24; email biologie@usm.md 

                Decan: Dr., conf. univ.  Mihai LEŞANU 

Prodecan: Dr., conf. univ. Veaceslav PURCIC 

 

Departamente: 

• Biologie și 
• Ştiinţele Solului, Geografie , Geologie, Silvicultură şi Design 

 

Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică www.chimie.usm.md 

Str. Alexei Mateevici, Nr. 60, bloc 4, MD-2009,Chişinău 

Tel (+373 22) 24 43 55; email fctc1946@gmail.com 

Decan: Dr., conf.univ. Viorica GLADCHI 

Prodecan: Dr., conf. univ. Aliona COTOVAIA 

 

Departamente: 

• Chimie 
• Chimie Industrială şi Ecologică 

 

Facultatea de Fizică și Inginerie www.phys.usm.md 

Alexei Mateevici Str., Nr. 60, building 4, MD-2009, Chişinău 

Tel (+373 22) 24 43 86; email fctc1946@gmail.com 

Decan: Dr., conf.univ. Nicorici Valentina 

Prodecan: Dr., conf.univ. Dmitroglo Liliana 

 

Departamente: 

• Fizică Teoretică ”Iu.Perlin” 
• Fizică Aplicată şi Informatica 

 
                            Laboratoare științifice: 
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• Fizica semiconductorilor 
• Fizica ingineriei materialelor și sinergia 
• Înregistrare fotopromplastică 
•     Fotonică şi metrologie fizică 

 

 

Direcții de cercetare      A se vedea anexa A 

 Acest document este destul de interesant dat fiind faptul că prezintă 

principalele direcții de cercetare în cadrul universității: la punctul 1 patrimoniul 

cultural, la punctul 2 materiale și tehnologii inovative. 

 

Universitatea Tehnică a Moldovei  www.utm.md 

Misiunea: prestează  educație de calitate prin combinarea educației, cercetării și inovării 

pentru tânăra generația, care va contribui la construirea unei societăți și a unei 

economii durabile bazate pe cunoaștere, și la formarea personalității creative și 

critice a studenților. 

Rector Prof. Dr. Viorel BOSTAN 

Contacte Universitatea Tehnica a Moldovei 168, Stefan cel Mare Bd., MD-2004, Chișinău 

   Tel (+373 22) 23 78 61; Fax (+373 22) 23 85 04 

email rectorat@adm.utm.md 

Facultatea și contacte  

Facultatea de Arhitectură și Urbanism http://utm.md/en/university-

subdivisions/faculties/faculty-of-architecture-and-urban-planning 

39, Dacia bd., bloc de studii nr. 9, Chişinău 

 Tel (+373 22) 77 44 11; email decanat@fua.utm.md 

   Decan: Dr., conf.univ. Valeriu LUNGU 

 

Nouă departamente printre care: 

• Departamentul de Arhitectură 

Șef departament: Dr., conf.univ. Aurelia CARPOV 
Tel:+373 22 77-38-30 - E-mail: aurelia.carpov@arh.utm.md 

• Departamentul Drumuri, Materiale, Mașini pentru Construcții 
Șef departament: Dr., conf.univ.  Sergiu BEJAN 

Tel:+373 22 77-38-07 - E-mail: sergiu.bejan@dmmc.utm.md 

 

Investigații științifice http://utm.md/en/university-

subdivisions/departments-and-services/scientific-investigation-direction 

168, Stefan cel Mare bd., of. 1-313, Chişinău 

   Șef direcție: Sergiu ZAPOROJAN 

Tel (+373 22) 23 53 05 – E-mail: sergiu.zaporojan@adm.utm.md 
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   Șef adjunct: Victoria IOVU  

Tel (+373 22) 23 54 04 – E-mail: victoria.iovu@adm.utm.md 

   Șef departament: Alexandra HABASESCU 

Tel (+373 22) 23 54 04 – E-mail: alexandra.habasescu@adm.utm.md 

   Coordonator inginer: Natalia GUDIMA  

Tel (+373 22) 23 54 05 – E-mail: natalia.gudima@adm.utm.md 

 

Academia de Științe a Moldovei  www.asm.md 

Misiunea: Printre direcțiile de activitate ale Academiei de Științe se numără: 

identificarea,elaborarea și promovarea direcțiilor strategice și dezvoltarea 

inovativă; organizarea și desfășurarea cercetărilor științifice; elaborarea de 

tehnologii avansate și noi tehnici; formarea personalului științific de înaltă 

calificare; sprijinirea și promovarea școlilor științifice autohtone, cu referire la 

patrimoniul cultural și istoric al Moldovei în contextul integrării europene; 

dezvoltarea de noi produse și materiale; studiul proceselor geologice, chimia 

analitică și ecologică, microbiologia, arheologia, etnografia, arta etc. O atenție 

deosebită este acordată extinderii și îmbunătățirii relațiilor și colaborării cu 

universitățile locale, cu ministerele și departamentele de profil. 

Conducerea Președinte Prof. Dr. Gheorghe DUCA (chimist) 

 Vice președinte Prof. Dr. Ion TIGHINEANU (fizic) 

Contacte               Academia de Științe a Moldovei, 1 Ștefan cel Mare bd., Chișinău 

   Tel (+373 22) 27 14 78; Fax (+373 22) 54-28-23; 

email consiliu@asm.md 

Departamente și contacte  

   Științe ale naturii și vieții      

          http://www.asm.md/?go=sectii&sec=11&conss=1&struct2=1&general=1&new_language=1 

 bd. Ştefan cel Mare 1, bir.321, 338, 330 Chişinău 

 Tel (+373 22) 27 27 38 – 21 05 02; 

email sectiamed@asm.md - sbiochim@asm.md 

   Coordonator: Dr. Teodor FURDUI 

 

 

Institute: 

mai multe institute, printre care 

   Institutul de Chimie http://chem.asm.md 

- Centrul de Chimie Fizică și Anorganică 
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prof. Dr. Gheorghe DUCA email:duca@asm.md 

tel : + (373) 22 271478 

- Centrul de Chimie Ecologică și Protecție a Mediului Ambiant. 

prof. Dr. Tudor LUPASCU email:lipascut@gmail.com 

tel: + (373) 22 727144 – 725490 

 

   Institutul de Ecologie și Geografie   http://www.ieg.asm.md 

- Laboratorul de Geomorfologie şi Ecopedologie 

Dr. Ghennadi SIRODOEV email:geomorphology@mail.md 

tel : + (373) 22 739248 

- Laboratorul Geografia Peisajelor 

prof. Dr. Iurii BEJAN  email:iurie.bejan@gmail.com 

tel : + (373) 22 739618 

 

   Institutul de Fizică Aplicată http://www.phys.asm.md 

- Laboratorul de Optoelectronică 

prof. Dr. Mihail IOVU email:mihail.iovu@phys.asm.md 

cab. 248 - tel : + (373) 22 728807 

 

- Laboratorul Proprietăți Mecanice ale Materialelor 

prof. Dr. Olga SHIKIMAKA email:olshi@phys.asm.md  

cab. 229 - tel: + (373) 22 738038 
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Anexa 4 
 

 
 

ÎNCURAJAREA INVESTIȚIILOR PRIVATE ÎN PATRIMONIUL 

CULTURAL 

 

 
© EU funded Project Cultural Heritage counts for Europe 
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REZUMAT 

Acest document a fost elaborat prin analiza informației obținute din examinarea legilor și documentelor 

relevante, precum și în baza interviurilor efectuate cu angajații Ministerului Finanțelor.  

Documentul își propune să furnizeze: 

Studiul actual al stimulentelor fiscale și al activităților filantropice, cu referire direct la fundații. Acesta 

punctează principalii actori și legile aferente domeniului, precum și modul în care consolidarea 

stimulentelor fiscale este relaționată principalelor documente strategice ale țării. 

Scurtă trecere în revistă a politicii UE referitoare la domeniu. Este subliniat faptul că UE percepe 

principiul mulți-finanțării artei și culturii ca model de sustenabilitate financiară. 

Prezentarea principalelor stimulente pentru încurajarea investițiilor private și a principalelor 

caracteristicilor ale fundațiilor din Italia, Franța și Marea Britanie. Studiul comparativ al reglementărilor 

administrative și a intervențiilor indirecte în sectorul cultural evidențiază o distincție pertinentă între 

țările cu o organizație centralizată, precum ar fi Italia și Franța, și cele cu un grad mai descentralizat, 

Marea Britanie. 

Descrierea posibilelor acțiuni de îmbunătățire a sectorului în baza factorilor critici care au rezultat din 

analiza situației menționate. Acțiunile propuse par a fi fezabile în perioadă scurtă / medie și, prin 

urmare, ar putea fi susținute de Proiectul Twinning care este  în curs de desfășurare. 

Revenind la factorii critici și acțiunile sugerate, se pare că există o necesitate temeinică de consolidare a 

cadrului legislativ în ceea ce privește stimulentele. Într-adevăr, legislația actuală nu conține prevederi 

(sau sunt ambigue și nu sunt în mod expres relaționate patrimoniului cultural) necesare înființării unui 

sistem național de reglementare, coordonat și integrat, capabil să consolideze fondurile disponibile 

pentru sprijinirea sectorului patrimoniului cultural: acest sistem ar trebui să prevadă facilități fiscale (de 

exemplu, reducerea TVA pentru lucrările de întreținere și conservare a obiectelor de patrimoniu protejat 

sau pentru o listă specifică de materiale necesare pentru conservare, inclusiv cele care trebuie 

importate), scutirea de impozite precum și stimulentele fiscale pentru conservarea și promovarea 

patrimoniului cultural. 

Condițiile pentru beneficierea de stimulente fiscale ar putea fi introduse în diferite legi, inclusiv în 

Proiectul de lege privind protecția monumentelor istorice, proiectul de lege "Monumente istorice și 

culturale. Modul și principiile de proiectare a restaurării construcțiilor ", care, în prezent, sunt în faza de 

elaborare. Următorul pas ar trebui să fie modificarea Codului fiscal. Se sugerează introducerea doar a 

prevederilor generale în Cod cu specificarea funcționării diferitelor stimulente în reglementările 

specifice. 

 

În baza primei analize cu referire la tipurile de stimulente sugerate pare a fi binevenită introducerea: 1) 

stimulentelor financiare acordate proprietarilor și administratorilor patrimoniului cultural imobil; 2) 

scutirea de TVA  pentru materialele de construcție destinate restaurării inventarului de clădiri și 3) alte 

tipuri de stimulente. 
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INTRODUCERE 

Principiul mulți-finanțării artei și culturii este, în general, perceput ca un model de sustenabilitate 

financiară și, prin urmare, este unul dintre subiectele centrale ale discuțiilor din cadrul politicilor 

culturale. 

Mai jos este prezentat un tabel care descrie cele mai utilizate forme de suport financiar pentru 

patrimoniul cultural și sectoarele culturale. 

 

Tipul de stimulent Descriere 

instrument fiscal destinat generării de  fonduri care vizează obiective specifice 

Impozit alocat   Impozit utilizat (prin lege) pentru un anumit scop. 

 

Loterie pe bază de finanțare 

privată 

Fondurile de loterie pentru cultură reprezintă o sursă importantă de 

investiții private în cultură. Aceste fonduri sunt adesea relaționate 

impozitului alocat și sunt, astfel, destinate scopurilor culturale specifice. 

Luarea deciziilor privind distribuirea fondurilor de loterie către cultură 

este responsabilitatea fie a agențiilor guvernamentale existente, a 

agențiilor publice nou-înființate, a organizațiilor non-profit, a Guvernului 

sau a societății de loterie. 

  

Regulamente  cu privire la 

desemnarea procentuală  

 

Ideea de bază a regulamentelor cu privire la desemnarea procentuală 

constă în faptul că contribuabilii pot desemna un anumit procent din 

impozitul pe venit achitat în favoarea organizațiilor non-comerciale 

specifice, non - guvernamentale,  iar în unele cazuri, altor organizații. 

Această formulă se caracterizează prin: (i) contribuabilii decid, în mod 

individual, cum va fi alocată o parte din impozitul lor plătit; și (ii) utilizarea 

fondurilor bugetate destinate pentru suportul anumitor beneficiari. 

Scutire de impozit pentru donații 

individuale  

 (Art Bonus - Mecenat) 

Donațiile se pot face în numerar sau în forma unor  activități specific 

prevăzute de lege. 

 

Scutire de impozit pentru donații 

corporative 

(Art Bonus - Mecenat) 

Donațiile se pot face în numerar sau în forma unor  activități specific 

prevăzute de lege. 

 

Scutire de impozit pentru 

sponsorizări 

Sponsorizarea este un alt mod de finanțare a antreprenorilor din 

segmental cultural prin intermediul capitalului privat extern. Aceasta 

poate fi încurajată prin scheme de stimulente fiscale atractive. Cu toate 

acestea, chiar dacă sponsorizarea (sau "patronajul") face parte dintr-o 

strategie comercială, care presupune profit cuantificabile, în cazul 

donațiilor ("mecenat") nu se înregistrează profit financiar, cu excepția 

cazului de promovare a imaginii corporative a donatorului. Totuși, 
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sponsorizările reprezintă o mică cotă a veniturilor organizațiilor culturale. 

Avantajele sponsorizării (în comparație cu mijloacele clasice de 

publicitate) sunt: (i) abordarea grupurilor țintă în situații necomerciale; 

(ii) asocierea cu o misiune nobilă; (iii) utilizarea mass-media ca 

multiplicator a mesajelor de sponsorizare; (iv) sprijinirea politicii de relații 

publice, marketingul evenimentelor și imaginea corporativă; și (v) 

conștientizarea poziției sociale a companiei. 

Abordarea digitală 

(Crowdfunding) 

Din punct de vedere al sectorului cultural, internetul poate fi folosit într-o 

varietate de scopuri drept o platformă pentru dezvoltarea noilor proiecte 

artistice. Comerțul electronic, strângerea de fonduri, publicitatea, 

sponsorizarea și branding-ul sunt utilizate drept modele de venituri 

potențiale. Inovațiile modelelor de afaceri beneficiază din integrarea 

componentei digitale în strategiile generale de afaceri ale organizațiilor, 

astfel facilitând promovarea reciprocă a activităților online și offline. 

 

Voucher/Certificate  Un nou instrument de stimulare a investițiilor private în cultură sunt 

grant-urile de tip "voucher". Un astfel de grant este deosebit de inovator 

prin faptul că nu acoperă costurile pentru activități generale, ci doar 

costurile unor activități specifice care pot îmbunătăți profesionalismul 

organizațiilor din sectorul cultural. În respectivul sector, voucherele sunt 

folosite ca o modalitate de stimulare a cererii de produse culturale. 

 

Indirect (instrumentul nu generează fonduri directe, dar stimuleze cheltuielile private pentru patrimoniul 

cultural sau culturală) 

 

Scheme bancare: Planurile bancare pot include programe de împrumut care oferă o rată a 

dobânzii preferențială pentru activitățile culturale. 

 

Filantropie de risc Întreprinderile din sectorul cultural utilizează, încă, foarte limitat capitalul 

propriu. Filantropia de risc (FR) reprezintă o formă emergentă de investiții 

private în sectorul cultural.  Această formă a capitalului de risc mai este 

cunoscută și ca capital de risc social, care presupune investiții de capital 

de risc și furnizarea de competențe manageriale pentru inițiativele de 

afaceri ce necesită soluții inovatoare pentru problemele sociale și de 

mediu. Caracteristicile deosebite ale FR sunt: (i) parteneriatul activ sau 

implicarea donatorilor, voluntarilor și profesioniștilor în activitățile 

filantropice ale investiției; (ii) utilizarea unei game largi de instrumente 

financiare în completarea donațiilor, cum ar fi finanțarea pe mai mulți 

ani, împrumuturi sau altele; (iii) capacitatea și oportunitatea de a oferi 

expertiză; dorința de a convinge donatorii să obțină cel mai mare profit 

din investiții atât sub formă de bani, cât și sub formă de timp si expertiză. 

În procesul de evaluare a  rezultatelor, organizațiile FR se concentrează 

mai degrabă pe rezultate, decât pe productivitate. Investitorii sunt 

implicați mai activ în operarea și finanțarea proiectelor, solicitând 

monitorizare strictă a operațiunilor beneficiarilor. 
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Forumuri artistice și de afaceri  Instituirea unor agenții specializate care să încurajeze colaborarea între 

companiile de afaceri și organizațiile culturale. 

Stimulente fiscale privind 

consumul cultural 

Măsuri în care obiectul impozitării este orice formă de consum cultural 

(ex. cumpărarea de muzică, picturi, sculptură). Cele mai generale tipuri 

ale unor astfel de măsuri sunt: reducerile de TVA pentru achiziționarea 

bunurilor culturale, deducerile fiscale pentru cumpărarea obiectelor 

culturale. și alte măsuri cum ar fi transferul obiectului de artă în schimbul 

plății impozitului. Reducerea TVA pentru achiziționarea bunurilor și 

serviciilor culturale reprezintă una dintre principalele subvenții implicite 

pentru industriile culturale. 

 

Aceste stimulente au fost utilizate cu succes în sistemul italian, iar acum propunerea este de a 

implementa  mecanisme similare pentru sectorul culturii moldovenești. 

Deși diverse politici pot fi implementate pentru a sprijini furnizarea de fonduri, respectivul document 

este elaborat pentru așa-numitul "sprijin indirect", când sectorul privat alocă fonduri, iar guvernul 

stimulează donațiile prin facilități fiscal. De asemenea, se pune accent și pe rolul fundațiilor. 

Consolidarea măsurilor de stimulare fiscală în Moldova este considerată relevantă, atât timp cât aceasta 

este din ce în ce mai utilizată în Europa pentru sprijinul patrimoniul cultural. Într-adevăr, politica fiscală 

poate fi considerată “coloana vertebrală” a încurajării investițiilor private în sectorul cultural și, printre 

diferitele măsuri fiscale,  stimulentele fiscale vizează în mod specific încurajarea comportamentului dorit 

față de artă și cultură. Accentul pe Fundații este esențial pentru valorificarea unuia dintre existentele 

instrumentele deja aplicabile în țară. 

 

DE CE SUNT NECESARE MĂSURI SPECIALE PENTRU ATRAGEREA FINANȚĂRII PRIVATE ÎN 

REPUBLICA MOLDOVA 

Chiar dacă statul joacă un rol central în domeniul patrimoniului cultural, considerat în general sau 

exclusiv un domeniu public, pentru a păstra importanța socială și economică a acestuia este necesară 

întreprinderea unor măsuri speciale de atragere a finanțării private.  

Cu toate acestea, conform studiului efectuat în 2013 de Unitatea regională pentru monitorizare și 

dezvoltare a capacităților a Programului Cultură al Parteneriatului Estic , atât actorii publici cât și cei 

privați din domeniul culturii din Republica Moldova au menționat că introducerea facilităților fiscale și a 

unei politici de stat corespunzătoare care să încurajeze investițiile în cultură sunt printre principalele 

necesități și priorități de reformare a domeniului culturii. 

Implementarea mecanismelor inovative de finanțare, de asemenea, este un obiectiv al Strategiei de 

dezvoltare a culturii ”Cultura 2020”, care accentuează necesitatea unei reforme eficiente a domeniului 

culturii în ceea ce privește finanțarea, managementul, protejarea patrimoniului cultural, precum și din 

punctul de vedere al descentralizării instituțiilor culturale și extinderea pieței produselor culturale. Mai 

mult decât atât, una din prioritățile Strategiei este identificare mecanismelor de majorarea a numărului 

parteneriatelor cu sectorul privat. 
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SITUAȚIA ACTUALĂ ÎN DOMENIUL ARTEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

ACTORII PRINCIPALI  

Actorii principali în managementul fondurilor publice prevăzute pentru patrimoniul cultural sunt: 

•  Ministerul Finanțelor, prin intermediul subdiviziunilor și instituțiilor subordonate, asigură 

executarea funcțiilor de gestionare a fondurilor publice: coordonarea general a procesului 

bugetar, elaborarea și coordonarea politicii bugetare și fiscale, elaborarea și coordonarea 

Cadrului bugetar pe termen mediu, gestionarea componentelor bugetare ale Bugetului public 

național, gestionarea bugetului de stat și monitorizarea executării altor componente bugetare 

ale bugetului public național. Adițional, Ministerul Finanțelor gestionează alte procese sau 

sisteme cum ar fi sistemul trezorerial (Trezoreria de Stat), sistemul de administrare fiscală 

(Inspectoratul Fiscal Principal de Stat), sistemul de achiziții publice (Agenția Achiziții Publice), 

sistemul de administrare vamală (Serviciul Vamal), sistemul de control financiar intern public și 

funcția de audit (Inspecția Financiară). 

• Ministerul Educației, Culturii și Cercetării este responsabil de planificarea bugetară în baza 

documentelor de politici și de elaborarea strategiilor de cheltuieli sectoriale pe termen mediu 

pentru Cadrul bugetar pe termen mediu, de elaborarea bugetului anual, executare și raportare 

în conformitate cu legislația în vigoare. 

• Ministerul Economiei și Infrastructurii, principalul factor responsabil de domeniul construcțiilor. 

• Autoritățile locale elaborează, aprobă și gestionează bugetul local în conformitate cu principiile 

și prevederile legislației în vigoare. 

PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA CADRULUI JURIDIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

Republica Moldova este o țară cu un grad înalt de centralizare, iar principala sursă de finanțare a culturii 

este bugetul de stat, principalul document de politică bugetară al Ministerului Culturii fiind Cadrul 

bugetar pe termen mediu (CBTM). Principalele categorii de cheltuieli în domeniu sunt salariile și 

întreținerea infrastructurii, în timp ce pentru protejarea patrimoniului cultural național se alocă doar o 

parte din resursele necesare . 

În continuare urmează principalele acte legislative privind 1) stimulentele fiscale pentru finanțare 

private în domeniul culturii și 2) Fundațiile 

 

1. Codul fiscal 1163/1997. 

Articolul 6 din Codul fiscal stabilește “impozitele și taxele și tipul lor”.  

• taxa de stat include: 

impozitul pe venit; taxa pe valoare adăugată; accizele; impozitul privat; taxa vamală; taxe rutiere, 

impozitul pe avere. 

Trebuie de menționat că impozitul pe venit este inclus în bugetul anual și că taxa pe valoare adăugată 

este aprobată prin hotărâre de Guvern. 

• taxele și impozitele locale includ: 
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impozitul pe bunurile imobiliare; impozitul privat, taxele pentru resurse naturale; taxa pentru 

amenajarea teritoriului, taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriului unității administrativ-

teritoriale; taxa de plasare a publicității; taxa de aplicare a simbolicii locale; taxa pentru unităţile 

comerciale şi/sau de prestări servicii; taxa de piață; taxa pentru cazare; taxa balneară; taxa pentru 

prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipale, orăşeneşti şi săteşti (comune); 

taxa pentru parcare; taxa de la posesorii de câini; taxa pentru parcaj; taxa pentru salubrizare; taxa 

pentru panourile publicitare.  

În ceea ce privește modificările potențiale la taxele existente, se menționează că acest lucru este 

posibil prin modificarea Codului fiscal și introducerea modificărilor necesare în bugetul de stat și bugetul 

unităților administrativ-teritoriale (articolul 7). 

În ceea ce privește deducerile fiscale, agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror 

donaţii făcute de el pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai 

mult de 5% din venitul impozabil (art.36, alte deduceri). Acest lucru nu se aplică companiilor (art. 60).  

Trebuie de menționat că Codul prevede un instrument similar celui din Italia 8%, și anume valoarea 

impozitului pe venit pentru persoanele fizice pe care fiecare persoană are dreptul să decidă să o 

transfere anumitor subiecți. 

În prezent, Codul fiscal nu prevede alte facilități fiscale pentru finanțarea privată în domeniul culturii. 

 

2. Legea cu privire la filantropie și sponsorizare 1420/2002.  

Legea stabileşte bazele reglementării juridice a activităţilor filantropice şi de sponsorizare, inclusiv a 

creării şi funcţionării organizaţiilor filantropice, garanţiile statului privind activităţile filantropice şi de 

sponsorizare şi determină formele de susţinere a acestora de către autorităţile publice centrale şi locale. 

Interesant este faptul că în timp ce unul din scopurile menționate expres ale activității de sponsorizare 

este finanțarea programelor și acțiunilor în domeniul culturii (art.3), printre scopurile activității 

filantropice nu se regăsește nici o acțiune în acest domeniu (art.2). 

În ceea ce privește crearea și funcționarea organizațiilor filantropice, legea stabilește și forma juridică a 

Fundațiilor (art.8). Fundația este o organizație filantropică al cărei patrimoniu se constituie din 

mijloacele financiare sau din alte bunuri ale fondatorilor și desfășoară activitatea în interesul întregii 

societăți sau al unor anumite categorii de persoane, nu însă în interesul fondatorilor sau al organului său 

de conducere.   

În final, legea prevede că Persoanele care desfăşoară activitate de filantropie sau de sponsorizare 

confirmată documentar beneficiază de facilităţile fiscale (art.21)  prevăzute de legislaţia fiscală în 

vigoare, iar condițiile de acordare ale acestora sunt stabilite în Codul fiscal (art.22).  

În general, putem spune că parteneriatele și relațiile între mediul privat și cel cultural sunt foarte slab 

dezvoltate, iar cadrul legal și beneficiile fiscale încă nu sunt suficiente pentru a încuraja investiții 

semnificative în domeniu. Chiar dacă Republica Moldova a manifestat din ce în ce mai mult interes în 

sprijinul privat pentru domeniul culturii, fapt demonstrate prin programele de Parteneriat public-privat 
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gestionate de Guvern (PPP) 4, numărul parteneriatelor public-private în domeniul patrimoniului cultural, 

care pot fi invocate drept exemple de bune practice, sunt foarte puține5. 

 

CASETA 1. Exemple de activități culturale susținute de Fundații în Republica Moldova 

Numărul Fundațiilor care au sprijinit și investit constant în dezvoltarea domeniului culturii este mic. 

Un exemplu de astfel de fundații este Soros Foundation-Moldova (SFM) , care a investit în câteva proiecte, 

precum TRIO – Hub de dezvoltare rural - culturală Moldova 2011-2013. Proiectul a fost implementat în perioada 

noiembrie 2011 - decembrie 2013 cu sprijinul financiar al European Cultural Foundation, Open Society 

Foundation și Soros-Foundation Moldova. Obiectivul acestuia a fost crearea modelelor de reorganizare a caselor 

de cultură în centre raionale care oferă cetățenilor servicii culturale în bază de parteneriat și cooperare între 

instituțiile din domeniul culturii, organizațiile care reprezintă sectorul civic și instituțiile administrației publice. În 

2012, un alt proiect de succes al Soros Foundation-Moldova fost TANDEM, implementat în parteneriat cu 

European Cultural Foundation (Amsterdam), MitOst (Berlin), European Cultural Action (Bruxel) și Centrul de 

Management Cultural (Lvov), implementat cu sprijinul Comisiei Europene și Robert Bosch Stiftung Foundation. 

Scopul organizatorilor a fost de a pregăti terenul pentru cooperare cu țările UE în domeniul culturii, de a 

combate stereotipurile care există pe ambele părți ale frontierei, de a facilita implementarea proiectelor de 

cooperare în domeniul artelor. De asemenea, profesioniști din domeniul culturii din țările UE, Republica 

Moldova și Ucraina au avut posibilitatea de a crea noi rețele și parteneriate de colaborare.  

În 2013, Fundația ”Edelweiss” a sprijinit și promovat persoanele  talentate din Republica Moldova prin 

sponsorizarea a 6 proiecte culturale. 

 

                                                           

 

 

4 Reglementat prin Legea cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179-XVI din 10 iulie 2008, recent completată 
prin Hotărârea Guvernului nr.245/2012 cu privire la Consiliul național pentru parteneriatul public-privat și 
Hotărârea Guvernului nr. 476/2012 cu privire la selectarea partenerului privat. Concesiunile sunt reglementate de 
Legea cu privire la concesiuni nr.534/1995. De asemenea, există și Legea privind administrarea și deetatizarea 
proprietății publice 121/2007.  
5 Raport de evaluare COMUS pentru Republica Moldova (2015). 
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Mai mult decât atât, legislația în vigoare nu prevede posibilitatea de acordare a sprijinului financiar din 
surse bugetare sau alte fonduri publice pentru ONG-uri și proprietarii privați ai patrimoniului cultural 
imobil și, respectiv, pentru oricare intervenție asupra acestui patrimoniu . 
Într-adevăr, legislația în vigoare nu conține prevederi (fie sunt ambigue și nu țin direct de patrimoniul 

cultural) privind crearea unui sistem național de reglementare coordonat și integrat în vederea 

introducerii facilităților fiscale pentru conservarea patrimoniului cultural. S-a stabilit că legislația 

națională în domeniul culturii este fragmentată și tinde să includă descrierea procedurilor în textul 

legilor în loc să fie introduse în regulamente separate. 

POLITICA FISCALĂ A UE ÎN DOMENIUL PATRIMONIULUI CULTURAL  

La nivelul UE există câteva documente care subliniază importanța încurajării investițiilor private în 

cultură. Beneficiile combinării sprijinului public și privat pentru activitățile culturale au fost discutate 

încă în 1986 la nivelul Consiliului (86/C320/02). După părerea lor, cultura poate beneficia de sprijin 

consolidat din mai multe surse, inclusiv din diferite forme de sponsorizare atât private, cât și 

corporativă. 

Planul de activitate în domeniul culturii pe anii 2015-2018, adoptat de miniștrii culturii ai UE în 

decembrie 2014  prevede obiectivul ”Accent pe ecosistemul financiar al sectorului cultural și creativ. 

Examinarea instrumentelor financiare, inclusiv credite și acțiuni. Privire de ansamblu și analiza finanțării 

alternative, inclusiv fonduri publice-private, investitori business angel, capital de risc, crowdfunding, 

sponsorizări, donații și filantropie”.  

Și în 2014 Parlamentul European a solicitat expres Comisiei în rezoluția sa ”privind introducerea unei 

abordări integrate față de patrimoniul cultural pentru Europa”   consolidarea principiului nou de 

finanțare din mai multe surse și încurajarea parteneriatelor publice-private.  

Într-adevăr, orientarea generală a instituțiilor UE este că finanțarea patrimoniului cultural trebuie să fie 

flexibilă și adaptabilă. Chiar dacă privatizarea deplină a sectorului nu este un lucru dorit cu siguranță, 

finanțarea patrimoniului cultural exclusiv din fondurile publice riscă să submineze sustenabilitatea și să 

reducă accesibilitatea patrimoniului.  

 

STIMULENTE PENTRU ÎNCURAJAREA INVESTIȚIILOR PRIVATE. EXEMPLE DE ȚĂRI 
 

În  vederea prezentării unor exemple practice de modele de încurajarea a sprijinului privat pentru 

domeniul patrimoniului cultural, în continuare urmează o descriere generală a unor mecanisme de 

stimulare care au fost testate cu succes în alte țări.  

A fost decis să se analizeze mai profund trei țări emblematice a diferitor sisteme de gestionare a 

politicilor culturale: Italia, Franța și Marea Britanie. 

Comparația cadrului administrativ și a intervențiilor indirecte în sectorul cultural evidențiază o distincție 

pertinentă între țările cu o organizație centralizată, cum ar fi Italia și Franța, și cele cu un grad mai 

descentralizat, precum Marea Britanie. 

Italia posedă un sistem hibrid care trece printr-un proces de descentralizare cu scopul de a implica 

sectorul privat. Cazul italian arată că, deși statul joacă un rol central în susținerea culturii, există o gamă 

largă de inițiative, stimulente și sisteme de încurajare a sprijinului privat pentru cultură. 
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Mai mult, Franța se caracterizează printr-un sistem top-down (de sus în jos) și de stat, în care finanțarea 

privată a sectorului cultural este dictată de stat.  

Economia Marii Britanii este considerată drept o "economie tripod" prin care fiecare sursă de venit 

(publică, privată, dobândită) înregistrează cotații egale la venitul total. În Marea Britanie, organizațiile 

autonome care se bucură de un grad de independență pot distribui fonduri către diferite proiecte și 

solicitanți. Principiul "distanței unei mâini întinse" reglementează modul de funcționare a acestor 

organizații, structura acestora și interacțiunea lor cu guvernul. Ideea din spatele principiului este de a 

evita intervenția statului  în luarea deciziilor. 

Acest paragraf descrie principalele tipuri de facilități fiscale pentru investițiile private în patrimoniul 

cultural în Italia, Franța și Marea Britanie. Lista stimulentelor prezentate mai jos nu intenționează să fie 

exhaustivă, deoarece alte stimulente ar putea fi concepute în mod specific pentru sistemul 

moldovenesc. 

ITALIA 

În Italia, există un mix de modele administrative, economice și de “lungime unei mâini”. 

Responsabilitățile pentru cultură sunt împărțite între diferite organizații, pe patru niveluri: național, 

regional, provincial și municipal. 

Referindu-se la activitățile de sponsorizare și la donații, facilitățile fiscale devin obiectul reducerii 

impozitelor prin două moduri: 

• Credit fiscal: atunci când suma donată poate fi dedusă direct din suma datorată (se aplică numai 

persoanelor fizice până la 19% și pentru o sumă mică - 2000 euro); 

• Deducerea impozitului: atunci când suma donată poate fi extrasă din suma venitului pentru a reduce 

suma totală pentru care se aplică impozitarea (se aplică persoanelor fizice și juridice) (Legea 342/2000). 

Pentru sectorul non-profit, donațiile ar putea fi financiare sau materiale (adică mărfuri, care trebuie să 

fie detaliate în descriere și valoare) și să constituie obiectul deducerii din venitul total. Există o limită în 

legislația italiană: deducere de 10% sau nu mai mult de 70.000 euro pentru persoanele fizice și 2% din 

veniturile întreprinderii (conform DL 14/3/2005). În plus, cheltuielile de publicitate și costurile de 

reprezentare sunt deduse din veniturile companiei (Legea DPR 917/1986-TUIR). 

Există obligații pentru donatori și beneficiari în ceea ce privește modul în care donațiile sunt 

documentate și contabilizate, pentru a asigura trasabilitatea acestor fonduri. În special, în cazul 

donațiilor pentru patrimoniul cultural, donatorilor fizici li se cere să încheie acorduri cu beneficiarii, 

respectând obligațiile ce țin de protecția proprietăților culturale. În cazul întreprinderilor, se prezintă 

spre aprobare Ministerului Culturii, o propunere de proiect pentru activitățile culturale care trebuie să 

fie finanțate. 

Alte facilități fiscale importante se aplică deținătorilor de proprietăți imobiliare protejate în 

conformitate cu legea, în speță: 
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Renovarea și întreținerea patrimoniului cultural. Se prevede că: 

• Cheltuielile pentru renovarea clădirilor protejate  pot fi deduse din veniturile impozabile ale 

proprietarilor acestor clădiri. (articolul 37 din Codul patrimoniului cultural și al peisajului). 

• Investițiile în renovarea și întreținerea patrimoniului cultural pot fi deduse din impozitul anual datorat. 

Includerea proprietăților înregistrate care sunt considerate relevante pentru patrimoniul cultural: 

• taxe mai mici pentru intrările contabile de la clădirile înregistrate drept patrimoniu cultural, în cazul în 

care noul proprietar, care este obligat să plătească impozite pe clădire, acceptă obligația de a întreține 

valoarea clădirii (articolul 10 din Legea nr.23 / 2011 și articolul 26 din DL nr. 104/2013). 

Mai mult decât atât, este posibil să se reducă impozitul pe venit obținut din folosirea proprietăților 

imobiliare protejate și scutirea completă dacă acestea sunt utilizate ca muzee și sunt accesibile 

publicului (articolul 38 din Codul patrimoniului cultural și peisagistic); reducerea impozitelor pentru 

înregistrarea cadastrală, de proprietate sau ipotecară, reducerea impozitului pe succesiune (acum a fost 

eliminată pentru toate bunurile imobile până la o anumită sumă), reducerea taxei locale pentru 

proprietăți imobiliare. Scutirea fiscală a lucrărilor efectuate pentru monumentele protejate trebuie să fie 

certificată de organul competent al Ministerului Culturii (soprintendenza), care trebuie, de asemenea, să 

autorizeze lucrările și să ateste implementarea corectă și de succes a lucrărilor (articolul 31 din Codul 

patrimoniului cultural și peisagistic). 

• Transferul de artă în locul plății impozitelor: acest sistem lucrează ca un sistem de credit fiscal. Este 

posibil să se cedeze statului, în loc de plată a impozitelor, bunuri culturale, nu mai vechi de 50 de ani, 

precum și opere ale autorilor în viață. (Decretul Președintelui Republicii nr. 603/73). O măsură specială 

este acordarea unei fiscalități favorabile clădirilor vechi (înregistrate). 

• Legislația procentuală în favoarea artei: cetățenii pot decide cu privire la destinația și utilizarea unei 

mici părți din impozitul său pe venit, fără a face donații: acest instrument este cunoscute sub numele de 

"otto per mille" sau 8 ‰ - opt la o mie  și "cinque per mille " sau 5 ‰ - cinci la o  mie. 

• Sursele de finanțare europene, inclusiv Fondurile structurale comunitare prin care sunt alocate 

granturi comunitare multianuale; programe-cadru dedicate culturii; împrumuturi de la Banca Europeană 

de Investiții, acordate entităților publice și private. 

• Sponsorizarea patrimoniului cultural: "orice formă de contribuție prin bunuri sau servicii de către 

persoane fizice”. 

• Deduceri din veniturile întreprinderilor: permite companiilor să deducă din veniturile impozabile așa-

numitele taxe de utilitate socială, inclusiv donații în scopuri culturale. 

• Impozite mai mici pentru  patrimoniu și daruri: darurile nu sunt impozabile dacă sunt acordate 

statului, regiunilor, provinciilor sau municipiilor, organizațiilor publice, fundațiilor sau asociațiilor din 

domeniul educației, cercetării sau ONG-urilor care desfășoară activități sociale (D.Lgs 31 / 10/990 n. 

346). Bunurile culturale sub formă de daruri testamentare nu sunt supuse plății impozitelor sau 

facilităților fiscale. 

• Taxa turistică: D.L. 23/2011 stabilește că resursele din taxele turistice vor fi utilizate pentru turism și 

proiecte culturale. 
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• Scutirea TVA de la vânzarea bunurilor imobile: Transferul proprietăților imobiliare de interes istoric, 

artistic și arheologic este impozitat cu o rată de 3% (mai mică decât obișnuitele 7%). În ceea ce privește 

taxa pe valoarea adăugată, chiar dacă transferurile de proprietăți imobiliare istorice și artistice sunt 

impozitate în funcție de rata obișnuită de 20%, serviciile tipice pentru biblioteci, discoteci, muzee, 

galerii, galerii foto, monumente, vile , palate, parcuri și grădini botanice/ zoologice sunt scutite de 

impozitare (secțiunea 10, DPR 633/1972). 

• Loteria națională: Legea 662/1996 stabilește resursele din fondurile de loterie pentru  scopuri culturale 

(până la 155 milioane EUR anual). Această sumă reprezintă o sumă fixă a plafonului. Fondurile sunt 

alocate Ministerului Patrimoniului și Activităților Culturale pentru restaurarea și conservarea bunurilor 

culturale, arheologice, artistice, de arhivă și de bibliotecă, pe baza planurilor trienale. 

BONUS ART 

În Italia, printre măsurile adoptate la nivel național, merită să fie menționat și  așa-numitul Bonus Art 

care reprezintă un set de măsuri de urgență care figurează în articolul 1 din Decretul-lege nr. 83 din 31 

mai 201427. Obiectivul constă în favorizarea patronajul cultural prin stabilirea unui credit fiscal de  65% 

pentru toate entitățile private care doresc să sprijine proiectele de întreținere, protejare și restaurare a 

patrimoniului cultural public; muzee publice, siturile arheologice, arhivele și bibliotecile; teatrele publice 

și fundațiile. Acesta funcționează printr-un mecanism simplu: beneficiarii se înregistrează pe un site web 

(www.artbonus.gov.it), iar donatorii folosesc diverse modalități de transfer de bani (prin intermediul 

unei bănci, poștă, carduri de credit și de debit, cecuri bancare) păstrând dovada tranzacției pentru a  

beneficia de avantajele fiscale. 

 

Cele mai relevante prevederi pentru Bonusul Art: 

• Legea privind Bonusul Art (+ Regulamentul Agenției Fiscale) 

• Actul privind sponsorizarea culturală (martie, 2013), MiBACT. 

• Legea regională nr.21 / 2010, regiunea Toscana. 

• Legea regională nr. 45/2012, regiunea Toscana. 

FRANȚA 

Legea franceză prevede facilități fiscale pentru a stimula activitățile de sponsorizare. Companiile 

sponsorizante pot deduce din veniturile sale impozabile valoarea cadourilor cu caracter cultural în 

scopuri de caritate sau pentru organizațiile de interes general, până la maximum 0,225% (sau, în 

anumite condiții - 0,325%) din cifra lor de afaceri. 

În Franța, cea mai importantă parte din bugetul sponsorizării culturale este atribuită sectorului de 

conservare a patrimoniului peisagistic și cel imobil, muzică și muzee / expoziții. Motivația principală 

pentru sponsorizarea culturală este contribuția la atractivitatea unui teritoriu / loc (40%). Alte imbolduri  

importante sunt susținerea culturii în interiorul companiei (22%) și dezvoltarea relațiilor publice (20%)9. 

Alte stimulente fiscale importante se referă la consolidarea renovării și menținerii patrimoniului 

cultural. În special, se prevede că: 
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• persoanele fizice care dețin clădiri vechi pot deduce din venitul să impozabil cheltuielile aferente 

acestor proprietăți (articolul 199 din Codul general al impozitelor). Diferite reguli se aplică în funcție de 

clasificarea clădirii. 

• Investițiile în renovarea și întreținerea patrimoniului cultural pot fi deduse din impozitul anual. 

 

Stimulente fiscale pentru a sprijini deținătorii proprietăților enumerate. 

Este posibil să se deducă din veniturile impozabile cheltuielile aferente proprietății (ponderea acestora 

din costul oricărei subvenții, dobândă la  împrumutului, impozitul pe proprietate, etc.) în următoarele 

limite: 

• 100% pentru proprietățile înregistrate drept monumente istorice, cu condiția ca acestea să fie 

deschise publicului; 

• 50% pentru astfel de proprietăți care nu sunt deschise publicului; 

• 50% pentru proprietățile aprobate ministerial, prin definiție deschise publicului. 

 

Un al treilea grup de stimulente se referă la scutiri pentru moștenire și daruri. 

• Moștenitorii pot beneficia de facilități fiscale dacă clădirea protejată sau opera de artă va fi, cel 

puțin parțial, accesibilă pentru publicul larg sau folosită în beneficiul patrimoniului cultural (la 

fel ca în Marea Britanie). 

•  Posibilitatea plății impozitului pe moștenire sub formă de cadouri sau opere de artă moștenite 

pentru muzee și galerii deschise publicului. 

În cele din urmă, facilitățile și reducerile se aplică și în cazul TVA. În particular, un regim special de TVA 

se aplică persoanelor care comercializează bunuri și lucrări de artă antică, în scopul evitării impozitării 

repetate a bunurilor, care sunt furnizate unei persoane impozabile pentru revânzare ulterioară după ce 

au fost cumpărate. 

MAREA BRITANIE 

Sectorul cultural din Marea Britanie este perceput drept  model arhetipal “distanța unei lungimi de 

braț”, deoarece fondurile guvernamentale pentru cultură sunt administrate de instituțiile publice non-

departamentale care distribuie bani beneficiarilor finali. 

Stimulentele fiscale sunt prevăzute numai pentru sponsorizare acordată  organizațiilor caritabile 

înregistrate , precum cum sunt multe organizații artistice. 

În ceea ce privește renovarea și întreținerea patrimoniului cultural în Marea Britanie, pentru anumite 

tipuri de cheltuieli de construcții se aplică cota zero la TVA. De exemplu, deținătorii proprietăților 

înregistrate care efectuează "modificări aprobate" pot beneficia de cota zero. 

Cu referire la impozitele pe patrimoniu și cadouri, sistemul este similar celui descris pentru Franța. 

Scutirile de taxe se alică, cu condiția că clădirea protejată sau opera de artă va fi folosită  în interesul  

patrimoniul cultural. 

Alte stimulente: 

• Salarizare: toți cei care plătesc impozit pe venit au dreptul să aloce cu regularitate și fără a fi 

impozitat o anumită sumă pentru caritate și alte cauze nobile la alegerea acestora. 

• Reducerea impozitului pe venit în schimbul donării de acțiuni, terenuri și clădiri unei organizații 

caritabile sau vânzarea acestora la un preț mai mic decât cel de piață. Avantajul acestui sistem 
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este că nici donatorului, nici organizației de caritate care primește bunurile nu le sunt impuse 

impozite pe câștiguri de capital, și, în plus, donatorul poate solicita scutirea de impozit pe venit. 

Business-urile sunt, de asemenea, încurajate să doneze bani, terenuri, clădiri și acțiuni. Donațiile 

de bani ar trebui plătite brut și apoi deduse din profiturile totale ale întreprinderilor la 

calcularea impozitului pe profit. 

• Măsuri fiscale pentru cumpărarea și vânzarea de proprietăți protejate: scutirea de la plata TVA 

este aplicată la vânzarea sau închirierea, pentru o perioadă lungă de timp, a unei clădiri 

protejate, dacă aceasta a fost reconstruită sau renovată din banii vânzătorului sau chiriașului. 

• Transferul de artă în locul plății impozitelor: permite indivizilor să ofere Statului bunuri specific 

de valoare culturală și istorică în schimbul plății integrale sau parțiale a impozitului pe 

moștenire, a impozitului pe transferul de capital sau a impozitului pe imobil. În acest fel, în 

Marea Britanie, bunurile culturale sunt achiziționate pentru proprietate publică și distribuite în 

muzee, galerii etc.9 

• Loteria Națională - pentru fiecare 1 GBP cheltuit pentru biletele de Loterie, 28 pence sunt 

distribuiți pentru cauze nobile: arte, organizații de caritate și voluntariat, patrimoniu, sănătate, 

educație, mediu și sport. Banii sunt alocați finanțatorilor, care apoi redistribuie fondurile 

menționate pentru proiecte specifice. Guvernul Marii Britanii se angajează să majoreze 

ponderea Fondului Național de Distribuire a Loteriei până la 20% pentru fiecare dintre cauzele 

nobile din sectorul sportiv, al patrimoniului și artelor drept o  modalitate de compensare pentru 

reduceri bugetare ale  sectorului de artă. 
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CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE FUNDAȚIILOR. ȚĂRI SELECTATE 

În majoritatea țărilor, sectorul fondurilor și al fundațiilor a fost în plină expansiune în ultimele două - trei 

decenii, semn că cultura filantropică continuă să înregistreze progrese, și în rezultatul modificărilor 

cadrului juridic și fiscal 

 

.  

Figura 1. Numărul Fundațiilor din Europa. Sursa CERPhi – Aprilie 2015. 
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FUNDAȚII ÎN ITALIA, FRANȚA ȘI MAREA BRITANIE 

ITALIA 

În Italia, între anii 1995 și 2005, numărul de fundații a crescut cu 133%; sectorul de artă și cultură 

reprezentând prioritatea sprijinului fundațiilor private10. 
Conform Decretului nr. 361/2000, o fundație are statut de persoană juridică prin înscrierea în registrul 

entităților juridice. 
Fundațiile se află în subordinea prefecturilor sau administrațiilor regionale, în funcție de tip. Însă cele 

înființate înainte de toamna anului 2000, se află sub supravegherea ministerului de resort (Ministerul de 

Interne sau, în unele cazuri, Ministerul Educației) și există o supraveghere specială a fundațiilor care 

urmăresc scopuri culturale (a se vedea Decretul nr.368 / 1998). Fundațiile  bancare se află sub 

supravegherea Ministerului Economiei, până când sunt privați de controlul participanților din bănci (a se 

vedea articolul 52 din Decretul nr.78 din 2010 și Consiglio di Stato nr.5118 / 2011). 

Fundațiile pot urmări atât scopuri publice, cât și private, dar scutirile fiscale sunt aplicate numai 

anumitor tipuri de fundații care urmăresc beneficii publice. 

Legea italiană prevede beneficii fiscale semnificative pentru fundații, printre care: 

• Scutirea totală de impozite și taxe regionale numai în ceea ce privește activitățile instituționale și 

activitățile conexe (non-business). 

• Scutirea de TVA pentru serviciile medicale, asistență medicală, educație și formare, precum și servicii 

sociale și de sănătate în general. 

• Scutirea pe impozitul de timbru  și obligația de a emite încasări (numai pentru activitățile 

instituționale). 

• Simplificarea contabilității. 

• Scutiri și concesii pentru diverse impozite municipale, precum venituri provinciale, regionale și de 

capital. 

 

FRANȚA 

Conform legii franceze, "o fundație este forma prin care una sau mai multe persoane decid să atribuie 

irevocabil anumite bunuri, drepturi sau resurse pentru îndeplinirea unui interes public și pentru scopuri 

non-profit" (23 iulie 1987 Elaborarea Legii filantropiei, modificată prin Actul privind fundațiile 

corporative din 4 iulie 1990). 

Fundațiile trebuie să aibă propriul lor patrimoniu. Acest element distinge fundațiile de asociații, care 

sunt pur și simplu grupări de persoane fizice sau juridice cu un scop comun. Deoarece toate fundațiile 

trebuie să servească un scop public, fundațiile private nu sunt permise. 

Există trei tipuri principale de fundații: fundații de utilități publice; fundații sub patronaj; fundații 

corporative. 

Toate fundațiile, cu excepția fundațiilor corporative, au dreptul la credite fiscale pentru donații către 

ONG-uri cu interes general sau statut de utilitate publică. Persoanele juridice pot primi credite fiscale în 

valoare de până la 0,5% din venitul lor anual pentru donații, în timp ce persoanele fizice pot primi 

credite fiscale în valoare de până la 20% din venitul lor anual impozabil pentru donații. 

În 2008, a fost introdus fondul de dotare (Legea nr. 2008-776 din 4 august 2008). Acest fond se 

caracterizează prin flexibilitate administrativă, fără cerință pentru capital inițial, modificat acum la un 
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prag minim, fapt ce a generat crearea a mai mult de 600 de fonduri în cei doi ani de când reforma de  

modernizare a economiei franceze a introdus acest nou tip de fundație. În Franța, 4% din cheltuielile 

totale ale fundațiilor sunt cheltuite pentru artă și cultură. 

În cele din urmă, merită menționate trei acte juridice care contribuit la un proces flexibil de creare și 

administrare a fundațiilor- Legea din 4 ianuarie 2002 privind muzeele din Franța; Legea din 1 august 

2003 privind filantropia, asociațiile și fundațiile; și implementarea de către Conseil d'Etat a normelor 

standard pentru fundațiile de utilități publice. 



Twinning Project MD 13 ENPI OT 01 16 (MD/26) 
Support to promote cultural heritage in the Republic of Moldova through its preservation and protection 

 
 

101 
 

MAREA BRITANIE 

În Marea Britanie, fundațiile nu sunt o formă specială de caritate: toate organizațiile caritabile, denumite 

fie "fundații" sau "trusturi", având diferite surse de finanțare sau activitate, au același caracter juridic. 

Statutul caritabil nu se obține prin formă juridice, ci prin respectarea "scopurilor caritabile" stabilite de 

autoritățile de caritate, și anume - Comisia de Caritate pentru Anglia și Țara Galilor, Biroul autorității de 

reglementare a carității scoțiene (OSCR) și Comisia de Caritate pentru Irlanda de Nord. Scopul caritabil a 

fost definit în Legea 1601, modificată și extinsă în Actul de Caritate 2006, acum înlocuit cu Actul de 

Caritate 2011. 

În Marea Britanie, în 2002, sprijinul din granturile de caritate pentru artă și cultură a fost de 9% din 

bugetul total al acestora. Pentru perioada 2001-2004, finanțarea a crescut cu o medie de 30%, apoi a 

scăzut cu aproape 15 % în 2004-2005. Cea mai mare pondere (până la 78%) revine organizațiilor de artă 

din Londra. 

POTENȚIALE ÎMBUNĂTĂȚIRI ÎN MOLDOVA 

Principala provocare constă în faptul că legislația actuală nu conține prevederi (sau sunt ambigue și nu 

sunt în mod expres legate de patrimoniul cultural) necesare pentru instituirea unui sistem național de 

reglementare coordonat și integrat care să introducă facilități fiscale pentru conservarea patrimoniului 

cultural. De asemenea, legislația națională în domeniul culturii este fragmentată și tinde să includă 

proceduri în cadrul legilor, în loc să se ghideze de reglementările specifice. 

Cu toate acestea, în baza celor ce rezultă din analiza și interviuri, se pare că introducerea stimulentelor 

fiscale este prevăzută în documentele strategice și este salutată de actorii instituționali și 

neinstituționali. 

Introducerea facilităților fiscale necesită, în primul rând, îmbunătățirea cadrului juridic actual. Acest 

lucru va necesita: 

1. Implicarea actorilor relevanți: 

a) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei și 

Infrastructurii ar trebui să coopereze pentru a modifica / introduce legi și regulamente relevante. Se 

propune crearea unor  "grupuri de lucru interministeriale" care să stabilească sistemul de reglementare 

în domeniu. 

2. Crearea cadrului de reglementare: 

a) posibilitatea de a beneficia de facilitățile fiscale ar putea fi introdusă în proiectul de lege "Monumente 

istorice și culturale. Calea și principiile de proiectare a restaurării construcțiilor ", care în prezent, este  în 

curs de elaborare. 

b) Următorul pas ar trebui să fie modificarea Codului Fiscal. Se sugerează introducerea în Cod doar a 

aspectelor generale, iar specificarea funcționării diferitelor stimulente inclusă în regulamentele 

specifice. 

c) Identificarea celor mai interesante stimulente care trebuie introduse în Moldova. 

 

În baza analizei, se pare că ar fi binevenită introducerea: 

• Stimulentelor financiare acordate proprietarilor și administratorilor de bunuri ale patrimoniului 

cultural imobil 

• Scutirea de TVA la materiale de construcții utilizate pentru restaurarea clădirilor înregistrate 

• Stimulente pentru loterie națională 
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• Stimularea creării de fundații bancare prin facilități fiscale adecvate, având în vedere numărul mare de 

bănci prezente în Moldova 

• Codul fiscal descrie "taxele și impozite și tipurile acestora" (articolul 6). Este necesar să se identifice 

tipul impozitelor care pot fi reduse. Printr-o primă analiză, se pare că facilități și reduceri ar putea fi 

aplicate impozitului pe venit și TVA. 

 

 

În plus, analiza legilor existente a elucidate unii factori critici. 

 În prezent, Codul fiscal prevede: 

A. facilități fiscale pentru activitățile filantropice și de sponsorizare (articolul 36). Cu toate acestea, 

activitățile filantropice nu includ nici o acțiune în domeniul cultural (articolul 2). 

b. un instrument similar celui Italian de 8 %, și anume procentul impozitului pe venit al persoanelor fizice 

pe care fiecare individ îl poate acorda anumitor subiecți (Legea 2%). Nu este specificat faptul că poate fi 

acordat activităților culturale. 

 

În acest sens, se sugerează: 

• Modificarea Codului Fiscal pentru a introduce în mod expres acele facilități fiscale și a stabili 

procentele fixate din impozitului pe venit care pot fi transferate domeniul cultural. 


