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1.	PRINCIPIILE	ȘI	CONDIȚIILE	STRUCTURALE	CARE	FAVORIZEAZĂ	
SUSTENABILITATEA	INSTITUȚIONALĂ	

1.1	 Instituțiile	ca	pilon	al	durabilității	

 

Durabilitatea este din ce în ce mai mult o problemă crucială a politicilor internaționale, așa cum se 
reamintește în documentele și directivele Națiunilor Unite - începând din 1992 UN Agenda 21 până la cele 17 
obiective de dezvoltare durabilă din UN Agenda 2030. În cadrul Consiliului Europei 12 Principles of Good 
Governance (12 Principii ale Bunei Guvernări), Principiul 9 solicită să se țină seama de nevoile generațiilor 
viitoare în politicile actuale, precum și de sustenabilitatea comunității. Uniunea Europeană s-a angajat în 
politici de sustenabilitate de mult timp. Articolul 3 al Treaty on European Union (Tratatul privind Uniunea 
Europeană) stipulează, printre altele că „Uniunea va lucra pentru dezvoltarea durabilă a Europei bazându-se 
pe o creștere economică echilibrată și stabilitatea prețurilor, o economie de piață socială extrem de 
competitivă, care vizează ocuparea deplină și progresul social și un nivel ridicat de protecție și îmbunătățire 
a calității mediului”. În special, se urmărește să se asigure că creșterea economică, protecția mediului și 
integrarea socială merg mână în mână. Într-adevăr, pentru a realiza o dezvoltare durabilă, este important să 
se armonizeze trei elemente fundamentale: creșterea economică, incluziunea socială și protecția mediului. 
„Pilonul” economic trebuie să genereze, în mod durabil, venituri și forță de muncă pentru susținerea 
populației și eco-eficiență economică; cel social este destinat ca o capacitate de a garanta condițiile de 
bunăstare a omului și accesul la oportunități (siguranță, sănătate, educație, socialitate); cel de mediu trebuie 
să asigure, în timp, calitatea și reproductibilitatea resurselor naturale, integritatea ecosistemului și 
diversitatea biologică. 

Pe de altă parte, în discuția internațională - puternic intensificată prin publicarea documentului Agenda 2030 
și prin procesele de naționalizare aferente Obiectivelor sale - o viziune mai largă se referă la cei patru „piloni” 
ai sustenabilității. “Pilonul lipsă” 
(https://pdfs.semanticscholar.org/c825/a1837fea4bc48f22ae5fb4a98d9f0a605cea.pdf) ar fi la rândul său, în 
funcție de context, cel politic-instituțional, cultural sau religios-spiritual (ultimul referindu-se la conștiința 
etică și spirituală care stă la baza tranzițiilor durabilității - de fapt ar putea fi considerat ca o componentă a 
acțiunii politico-instituționale). 

În special, conceptul celui de-al patrulea pilon politic-instituțional al dezvoltării durabile se bazează pe faptul 
că instituțiile, cu deciziile lor, determină serviciile, creșterea, guvernarea resurselor și gestionarea conflictelor 
și, fiind transparente și receptive, pot proteja și promova drepturile și valorile omului, precum și dezvoltarea 
durabilă și societățile incluzive. Obiectivele dezvoltării durabile sunt definite pentru dimensiunea economică, 
socială și de mediu, dar pentru respectarea efectivă și pentru caracteristicile durabilității, cum ar fi justiția 
sau participarea, acestea trebuie completate de obiective instituționale de bază. Setul de indicatori de 
sustenabilitate al UN Commission on Sustainable Development (Comisiei ONU pentru dezvoltarea durabilă) 
a fost primul care a luat în considerare în mod explicit și dimensiunea instituțională a durabilității, urmată de 
alte organizații precum Banca Mondială și OCDE.  

 

1.2	 Promovarea	 durabilității	 instituționale	 prin	 principiul	
subsidiarității	
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Pentru a fi eficientă și durabilă în sine, acțiunea instituțională necesită un cadru de guvernanță integrat. 
Conform multor documente ale UE până la Agenda 2030, dezvoltarea durabilă necesită parteneriate între 
guverne, sectorul privat și societatea civilă. Aceste colaborări incluzive, bazate pe o viziune comună și 
obiective comune centrate pe oameni și planetă, sunt necesare la nivel global, regional, național și local. 
Aceste forme de cooperare între stat și comunitățile teritoriale se bazează pe principiul subsidiarității, stabilit 
în legislația UE de către Tratatul din Maastricht și conținut în articolul 5 din Tratatul din Lisabona. 
Subsidiaritatea determină o cooperare eficientă între stat și nivel local, în perspectiva realizării binelui comun 
- adică, potrivit Comisiei italiene Rodotà pentru modificarea regulilor Codului civil privind bunurile publice, 
„acele bunuri care exprimă utilitate funcțională pentru exercitarea drepturilor fundamentale, precum și 
pentru libera dezvoltare a persoanei”. Din acest motiv, acestea trebuie protejate și salvgardate de către 
sistemul juridic, și în beneficiul generațiilor viitoare. 

Pentru a urmări binele comun, politicile sectoriale trebuie să continue cu acorduri între mai multe părți 
interesate, astfel încât, în conformitate cu principiul subsidiarității, modelele organizaționale trebuie să se 
bazeze pe formele necesare de coordonare și cooperare interinstituțională, atât verticale (între diferite 
niveluri instituționale) cât și orizontale (între diferite entități publice și private). În perspectiva sustenabilității, 
componenta instituțională constă în capacitatea de a asigura condiții de stabilitate, democrație, participare, 
informare, instruire și justiție. Aceasta presupune, în mod necesar, să gestioneze instituțiile și să dezvolte 
formele de coordonare și cooperare interinstituțională de mai sus, să construiască programe comune, 
angajamente obligatorii și anumite perioade de implementare. În absența durabilității instituționale, nu se 
poate garanta o guvernare eficientă a celor trei piloni ai dezvoltării durabile de mediu, economic și social. În 
cele din urmă, sustenabilitatea instituțională se potrivește bine cu Agenda 2030, SDG 16 și SDG 17. 
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2.	 Exemple	 de	 instrumente	 de	 colaborare	 a	 țărilor	 UE	 care	
favorizează	sustenabilitatea	instituțională	

2.1 Italia	

 

În Italia, în urma reformei Titlului V din Constituție, prin legea constituțională, 18 octombrie 2001, n. 3, o 
nouă formă de strategie de dezvoltare este reprezentată de planificarea negociată („programazione 
negoziata”), un set de instrumente care vizează promovarea și intensificarea proceselor de dezvoltare a țării. 
Conform reformei, articolul 118 din Constituția italiană stabilește, printre altele, că funcțiile administrative 
sunt atribuite municipalităților, cu excepția cazului în care, pentru a asigura exercitarea lor unitară, acestea 
sunt conferite Provinciilor, Orașelor Metropolitane, Regiunilor și Statului, în baza principiilor subsidiarității, 
diferențierii și adecvării. Formele de coordonare între stat și regiuni sunt reglementate prin lege. În 
continuare, principiul subsidiarității orizontale a fost introdus în același articol 118, după cum urmează: 
statul, regiunile, orașele metropolitane, provinciile și municipalitățile favorizează inițiativa autonomă a 
cetățenilor, atât persoane individuale, cât și asociate, pentru desfășurarea activităților de interes general, pe 
baza principiului subsidiarității. 

 
2.1.1 Acordul de program 

După reforma constituțională de mai sus, acesta ar putea fi pus în aplicare principiul „colaborării loiale”, care 
identifică instrumentul legal necesar sub forma acordului. În prezent, o formă bine testată de colaborare 
interinstituțională, în cadrul unui Acord Instituțional de Planificare („Intesa istituzionale di programma”) este 
acordul de program („accordo di programma”). Este o convenție între organele teritoriale (Regiuni, Provincii 
sau Municipalități) și alte administrații publice, prin care părțile își coordonează activitățile pentru realizarea 
lucrărilor sau a programelor de intervenție. Instrumentul acordului de program a fost introdus în legislația 
italiană în 1990, iar acum este reglementat de art. 34 a decretului legislativ din 18 august 2000, n. 267. Un 
Acord-cadru de program („accordo di programma quadro”) precede Acordul de program, care stabilește 
planificarea pe trei ani și resursele relative.  

Acordurile de program privind patrimoniul cultural sunt în derulare între guvern, regiune, autoritățile locale 
și entitățile private din aproape toate regiunile italiene (a se vedea un exemplu al Regiunii Toscana).  

 
2.1.2 Asociație temporară de scop 

Alte modele reglementează interacțiunea dintre instituții și societatea civilă. Asociația temporară de scop 
(„associazione temporanea di scopo”, ATS) este o persoană juridică atipică, generată din practică. Este 
diferită de Asociația temporară a întreprinderilor („Associazione temporanea di imprese”, ATI), deoarece în 
ATS nu toți participanții sunt neapărat companii. Participanții conferă unuia dintre ei, în calitate de lider 
(„capofila”), un mandat colectiv special pentru realizarea unui obiectiv comun (de exemplu, participarea la o 
licitație sau un proiect social). Organul creditor poate fi și un organism public. Liderul are responsabilitatea și 
coordonarea generală a proiectului, are dreptul să colecteze sumele plătite de organismul de finanțare, 
precum și sarcina de raportare. 

 

2.1.1.1 Proiectul muzeului în aer liber Bilotti din Cosenza (Calabria) 

Muzeul în aer liber Bilotti este un proiect legat de operele de artă donate de Carlo Bilotti municipalității din 
Cosenza. Muzeul a fost inaugurat în martie 2005, dând startul unui grup de studiu înființat de municipalitate, 
Ministerul Culturii și Superintendența și academicieni din cadrul universității, pentru redactarea proiectului 
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care identifică arta ca vehicul de creștere socială pentru comunitate și dezvoltare economică. Lucrările lui 
Pietro Consagra, Salvador Dalì, Giorgio De Chirico, Emilio Greco, Giacomo Manzù, Amedeo Modigliani, 
Mimmo Rotella și alții fac parte din întreg. În urma unui anunț al municipalității, o serie de companii au 
înființat o ATÎ, care derulează un proiect detaliat de reabilitare pe o mare zonă a orașului, transformând-o 
într-un traseu pietonal și pentru biciclete și creând o parcare subterană, în interiorul căreia o zonă de 
informare prezintă muzeul în aer liber de mai sus. Taxele de parcare sunt veniturile întreprinderilor. 

 

2.1.3 Administrare comună și Acord de colaborare 

Din principiul subsidiarității orizontale vine formula de administrare comună („amministrazione condivisa”), 
bazată pe colaborarea dintre administrație și cetățeni: noutatea acestui model este, de fapt, egalitatea dintre 
cetățeni și instituții. Acest model se concentrează pe îngrijirea bunurilor comune de către cetățeni (de 
exemplu, într-o municipalitate, piețe, grădini, școli, poteci, patrimoniu cultural sau chiar patrimoniu 
intangibil) ca și cum ar fi proprii. „Regulamento”-ul este instrumentul legal care vizează reglementarea 
formelor de colaborare între cetățeni și administrația publică pentru îngrijirea și reabilitare bunurilor urbane. 
Actul de pornire este o manifestare de interes, formulată de cetățeni activi, care are ca scop propunerea 
acțiunilor de îngrijire, gestionare sau reabilitare a bunurilor comune în formă partajată/comună. Inițiativa 
poate fi ori spontană ori răspunde la o propunere a administrației. În cele din urmă, cu un acord de 
colaborare, administrația și cetățenii activi definesc scopul și domeniul de aplicare al intervențiilor. 

Obiectivele urbane comune ale acordurilor de colaborare sunt definite începând de la a fi funcționale pentru 
bunăstarea individuală și colectivă, precum și pentru exercitarea drepturilor fundamentale ale persoanei și 
interesul generațiilor viitoare. Diferitele tipuri de intervenții care pot fi realizate prin acordurile de colaborare 
vizează garantarea și îmbunătățirea gradului de utilizare a bunurilor comune urbane și, în final, să afecteze 
în mod pozitiv calitatea vieții comunității. Peste 200 de municipalități italiene, în primul rând Municipalitatea 
Bologna, au implementat formula de administrare comună.  

 
2.1.3 Parteneriatele publice-private (PPP) 

Parteneriatul public-privat (PPP) este un model creat inițial în Marea Britanie în 1992. Green Paper privind 
parteneriatele publice-private a fost subiectul Comisiei UE, care a sugerat liniile directoare ale fenomenului, 
cu referire atât la faza de selecție a partenerului privat, cât și cel de execuție a proiectului. O altă decizie a 
Eurostat a dat indicații cu privire la distribuția riscului în contractele PPP. În Italia, definiția parteneriatului 
public-privat a intrat cu art. 3 din D.Lgs. 12 aprilie 2006, n. 163, care a pus în aplicare cerințele indicate în 
Green Paper menționat anterior și dispozițiile privind riscurile prevăzute în decizia Eurostat. D.Lgs. 163 a fost 
ulterior abrogată, iar cazul este reglementat în prezent de D.Lgs. 18 aprilie 2016, nr. 50. 

În general, parteneriatul public-privat se referă la formele de cooperare între autoritățile publice și lumea 
afacerilor, menite să asigure finanțarea, construcția, renovarea, administrarea sau întreținerea unei 
infrastructuri sau furnizarea unui serviciu. Statele membre ale UE au apelat adesea la acorduri PPP pentru a 
întreprinde proiecte de infrastructură, în special în sectoare precum transporturi, sănătate publică, educație 
și securitate națională, servicii. Modelul răspunde necesității de a reacționa la criza fiscală a statului prin 
găsirea unor forme de finanțare a activităților administrațiilor publice care nu depind de impozitarea 
generală. 

La nucleul lui central, un PPP se bazează pe următoarele trăsături distinctive:   
- durata relativ lungă a colaborării 
- metoda de finanțare a proiectului în principal sau semnificativ prin resurse private 
- importanța operatorului economic (privat) nu numai din perspectiva financiară, ci și din punctul de vedere 
al proiectului 
- distribuirea riscurilor între părți. 
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Formele PPP pot fi instituționale sau contractuale. Prima dintre ele include operațiuni în care cooperarea 
dintre sectorul public și cel privat dă naștere unei entități juridice distincte (cum ar fi o fundație sau o 
companie); cea de-a doua se referă la operațiunile în care colaborarea se bazează pe un acord contractual. 

 
2.1.3.1 PPP Instituțional 

Un PPP instituțional constă în crearea unui subiect original și nou, încredințat cu sarcina de a asigura 
îndeplinirea unei lucrări sau servicii comunității. În sistemul italian, PPP instituțional poate lua adesea forma 
de Consorțiu, companie public-privată, asociații sau fundație. 

Un consorțiu este un acord, o combinație sau un grup (de companii sau organisme guvernamentale), format 
pentru a angaja o întreprindere dincolo de resursele oricărui membru, cu obiectivul de a participa la o 
activitate comună sau de a-și pune împreună resursele pentru realizarea unui obiectiv comun. Fondurile 
membrilor consorțiului converg într-un singur fond creat special și reglementat. Un consorțiu poate fi format 
și de administrațiile publice locale, de ex. pentru gestionarea comună a serviciilor publice. 

Companie public-privată: printre diferitele forme admise ale companiei, este remarcabil rolul comun al 
societăților de capital, atât de către părțile publice, cât și de cele private (PP-SC). Printr-un PP-SC, autoritatea 
locală tinde să optimizeze sinergiile cu părțile private pentru a maximiza valoarea pentru bani, adoptând o 
strategie orientată către piață. Organele societăților comerciale pe acțiuni depind de modelul adoptat, care 
se poate întinde de la un organism monocratic, la o structură de guvernare pe mai multe niveluri, cu un 
consiliu de administrație, o comisie de audit, o adunare. De asemenea, este posibil să existe un comitet de 
conducere și un comitet de supraveghere. 

Statutul juridic al asociației este reglementat de articolele 14 și următoarele, dedicate persoanelor juridice 
private, din Codul civil. Asociațiile sunt organizații formate dintr-o multitudine de subiecți care, cu voința lor, 
determină viața asociației și vizează implementarea unui obiectiv comun. De asemenea, membrii 
influențează scopurile și mijloacele asociației, prin votarea în adunare și prin modificarea statutului în timp, 
chiar schimbând scopul inițial al asociației. O asociație este înzestrată cu un patrimoniu, deși elementul 
predominant este deschiderea față de noi membri individuali. Membrii ar putea fi, de asemenea, organizații, 
nu numai persoane individuale.  

Fundațiile sunt entități juridice private constituite printr-o legătură strictă între un fond/patrimoniu și 
obiectivele instituționale. Disciplina fundațiilor trebuie definită în statutul lor, pe baza prescripțiilor Codului 
Civil, care impune doar reguli pentru numirea administratorilor. Cu toate acestea, fundațiile adoptă o 
structură articulată, unde, pe lângă administratori, există un consiliu de membri, un secretariat general și un 
președinte. De obicei statele divizează fundațiile în scopuri caritabile și non-profit, pentru a-și califica 
orientarea publică. Atunci când administrațiile publice se alătură unei fundații - ca fondator sau aderent sau 
participant - apar diferite implicații. De fapt, deși entități private, fundațiile comune ale administrației publice 
trebuie să se comporte ca organizații publice, în ceea ce privește achizițiile, angajarea și procesele 
administrative, și sunt supuse controlului extern al autorităților și regulilor naționale care afectează entitățile 
publice. 

 
2.1.3.2 PPP Instituțional exemplu: Consorțiul Sistemului Bibliotecilor Castelli Romani (SBCR) 

Consorțiul SBCR este un organism public format din municipalitățile din zona Castelli Romani. Înființat în iulie 
1997, administrează sistemul  bibliotecilor Castelli Romani, cu scopul de a îmbunătăți patrimoniul teritorial 
documentar, prin servicii care să permită tuturor cetățenilor să beneficieze de acesta. Consorțiul SBCR 
colaborează cu multe biblioteci din zona metropolitană a Romei, cum ar fi alte biblioteci municipale, 
Biblioteca CNR, Sistemul Bibliotecii Capitalei Roma și bibliotecile Universității Tor Vergata. Din 2013, 
Consorțiul a fost delegat de Adunarea Primarilor pentru a coordona îmbunătățirea turismului a unicului brand 
„Castelli Romani”, iar din 2015 a început o cale concretă în această direcție, în sinergie cu Agenția Regională 
a Turismului, cele 17 municipalități, Parcul Castelli Romani, Comunitatea XI Mountain și alte părți interesate 
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ale teritoriului. A înființat o unitate operațională (organizația de gestionare a destinației „DMO Castelli 
Romani”) cu sarcina de a promova destinația turistică din zona Castelli Romani. 

 
2.1.3.3 PPP Instituțional exemplu: Fundația Cariplo și Districtele Culturale 

Activitatea Fundației Cariplo, de la înființarea sa din 1991, este printre cele mai relevante exemple din Italia. 
Ca subiect care acționează pe baza principiului subsidiarității, sprijină organizațiile societății civile care 
lucrează pentru binele public pe teritoriul Regiunii Lombardia. În domeniul patrimoniului cultural, 
angajamentul său variază de la conservare la intervenții mai complexe pentru îmbunătățirea patrimoniului 
istoric-arhitectural, până la proiecte pentru gestionarea integrată a sistemelor culturale. Proiectul său 
principal este „Districtele Culturale”: în acest program Fundația a înaintat un model de îmbunătățire a 
patrimoniului cultural care ia in considerare nu doar bunurile individuale, dar și interdependențele lor cu 
peisajul, contextul social și economic, cu scopul de a presa/stimula actorii culturali să împărtășească cu alți 
subiecți de pe teritoriu un proiect de îmbunătățire a unei perspective pe termen lung, astfel încât să 
recupereze mai multe resurse și să genereze dezvoltare teritorială. Proiectul a dus la lansarea a 6 Districtele 
Culturale (Valle Camonica, Valtellina, Monza și Brianza, Cremona, Oltrepò Mantovano și Regge dei Gonzaga), 
care au implementat intervenții integrate pentru recuperarea bunurilor culturale și demararea serviciilor 
destinate îmbunătățirii identității culturale ale zonelor interesate. Fundația a alocat aproximativ 20 de 
milioane de euro pentru operațiune, colectând prin cofinanțare alte 35 de milioane de euro. În cadrul 
proiectului, au fost demarate 46 de șantiere de restaurare, care permit colaborarea dintre diferiți 
profesioniști (arhitecți, ingineri, arheologi, geografi, agronomi etc.), ridicând semnificativ calitatea 
proiectelor. 

 
2.1.3.4 PPP-ul Contractual 

PPP-urile contractuale se bazează pe o relație contractuală între actori publici și privați. Cele mai relevante 
forme (cu privire în special la sectorul cultural) sunt sponsorizarea, concesionarea, finanțarea proiectelor 
(FP). 

Sponsorizarea este contractul în care administrația publică (partenerul) oferă unei terțe părți (sponsorul) 
posibilitatea de a-și face publice numele, sigla, marca sau produsele în anumite domenii specifice, la plata 
pentru bunuri, servicii sau alte beneficii. Partenerul se angajează, contra cost, să pună la dispoziția 
sponsorului utilizarea imaginii sale publice și a numelui său propriu, pentru a promova propagarea mărcii, 
logo-ului sau a altui mesaj. La rândul său, sponsorul este obligat să pună la dispoziție bani, servicii, lucrări și 
livrări în beneficiul partenerului. Părțile, în esență, acceptă un angajament în fața unui avantaj: partenerul ia 
în considerare că există o economie de cheltuieli în intervenție, cu privire la care implementează conexiunea 
cu imaginea sponsorului; sponsorul atinge utilitatea consolidării imaginii sale cu publicul, având în vedere o 
penetrare mai mare în segmentul său de piață. 

Concesiunea este una dintre cele mai importante forme de gestionare a serviciului public, care permite 
instalarea și gestionarea unui serviciu public fără a provoca costuri pentru administrare. Principalele tipuri 
sunt: acordarea unui bun public, de ex. drepturile de utilizare a domeniului maritim pentru desfășurarea de 
activități precum gestionarea unităților de baie/plaje sau complexe turistice; acordarea unui serviciu public, 
care permite efectuarea de activități economice, cum ar fi distribuția energiei electrice sau a gazului; 
acordarea de lucrări publice, care dă dreptul de a construi și gestiona lucrări precum drumuri sau autostrăzi. 
De menționat cazul specific al patrimoniului cultural, în care această formă de PPP își asumă o importanță 
semnificativă în gestionarea așa-numitelor servicii suplimentare, acoperind un rol semnificativ în sistemul de 
operare al instituțiilor culturale. 

- Finanțarea proiectelor (FP) este o metodă de finanțare a unei unități economice printr-o tranzacție în care 
creditorul consideră că fluxurile de numerar și profiturile proiectului sunt suficiente pentru a acoperi costurile 
de operare și pentru a asigura un randament al investiției. Procedura poate fi declanșată și de organizații 
private (atât non-profit, cât și cu scop lucrativ). Analiza riscurilor joacă un rol cheie în organizarea și 
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structurarea operațiunilor de succes, în special pentru obținerea valorii pentru bani, destinată ca marjă de 
comoditate a unei operațiuni. Prin urmare, în procedura FP, costurile pentru administrația publică ar trebui 
să fie mai mici decât în modelul de cheltuieli publice (și chiar în modelul tradițional de concesiune), riscurile 
rămânând pe seama părții private. 

 
2.1.4 Sponsorship pentru cultură: experiența italiană 

Particularitățile pe care le asumă disciplina sponsorizării atunci când este legată de un bun cultural răspund 
la două nevoi. Prima este că sponsorizarea, oricât de adecvată ar fi, având în vedere realizarea concretă a 
unei intervenții pentru protejarea sau îmbunătățirea patrimoniului cultural, nu este în contrast cu problema 
protecției. A doua este să respecte, la alegerea sponsorului, regulile de bună desfășurare a activității 
administrative. În acest sens, cazul restaurării Colosseum-ului (implementat în cele din urmă de Tod’s cu o 
investiție de 25 de milioane de euro) a fost foarte instructiv pentru Italia - o națiune ale cărei opere de artă 
au adesea vizibilitate la nivel mondial. Și nu întâmplător, după diferite incidente procedurale, în 2016, cu noul 
Cod al contractelor publice, procedura de sponsorizare italiană pentru măsuri de protecție și îmbunătățire 
culturală a fost simplificată semnificativ. De fapt, nu mai este necesară o solicitare oficială a cererii ofertelor 
(call for tenders), dar este suficient ca administrația publică să publice pe propriul său site web anunțul de 
solicitare de a primi o propunere adecvată de sponsorizare din partea unei companii private timp de cel puțin 
treizeci de zile, după care, fără orice alte oferte, administrația poate trece la contractul de sponsorizare. 
Numai dacă, în această perioadă, sunt primite alte oferte, administrația este obligată să facă o comparație 
competitivă. Pe de altă parte, potrivit unor opinii critice, ar fi necesar, în cazul așa-numitelor „strong 
sponsorships”, să se ofere orientări legale cu un format de contract specific. 

 
2.1.5 Patronajul Cultural: “Art Bonus” 

Trebuie să se distingă de sponsorizarea patronajului cultural („mecenatismo”) - încă mai des întâlnit în SUA 
decât în Europa -, care constă în acordarea din partea donatorilor privați a donațiilor în numerar în favoarea 
și susținerea culturii, fără furnizarea de contra-performanță obligații ale beneficiarului. O formă de 
recunoaștere morală, constând dintr-o recunoaștere publică, este admisă în favoarea patronului, de ex. 
menționarea numelui donatorului pe site-ul instituției beneficiare sau cu aplicarea, lângă lucrare, a unei plăci 
care amintește contribuția. 

Pentru a încuraja și spori fenomenul de patronaj, începând cu 2014, Guvernul italian a introdus pentru 
subiecții care, în anumite condiții, fac donații liberale destinate intervențiilor culturale, un credit fiscal egal 
cu 65% din cheltuielile efectuate. Acesta este așa-numitul „Art Bonus”, o dispoziție introdusă în 2014 și făcută 
permanentă prin Legea Stabilității din 2016. Toate părțile, indiferent de natura și forma lor legală, sunt 
eligibile pentru această măsură, cu condiția ca plata să se facă prin sisteme de plată trasabile (prin intermediul 
unei bănci, oficii poștale, carduri de debit sau de credit și debit, cecuri bancare) sau în natură. Este deosebit 
de interesant, deoarece vizează facilitarea întâlnirii dintre cererea de finanțare și ofertele potențiale ale 
donatorilor. Este, de asemenea, o modalitate de stimulare a capacității proiectului în administrațiile publice, 
deoarece acestea trebuie să stabilească clar nevoile financiare pentru orice intervenție pe care o propun pe 
platformă pentru obținerea donațiilor. 

2.2 Franța		

Constituția din 1958, subliniind importanța principiului unității naționale, reafirmă, de asemenea, 
existența unor autonomii locale, cum ar fi municipalitățile și departamentele. Datorită legii 
constituționale nr. 276 din 28 martie 2003 Regiunile franceze s-au alăturat celorlalte comunități 
teritoriale deja recunoscute. Deci, în ceea ce privește administrația locală, există trei niveluri diferite 
de guvernare, formate din regiuni, departamente și municipalități. Nu există limite de mărime 
teritorială sau de număr de locuitori și acest lucru explică și numărul mare de comunități urbane 
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(communautés urbaines) și uniuni intercomunale (syndicats intercommunaux). De asemenea, a fost 
introdusă figura „Pays”, a cărei noțiune este destinată într-un sens mai larg decât cel al 
municipalității, întrucât Pays poate include mai multe municipalități care se reunesc pentru 
gestionarea teritoriului.  

O adevărată revoluție în favoarea autoguvernării locale a avut loc cu legea nr. 213 din 2 martie 1982 
și modificările ulterioare, care au început procesul de descentralizare. Acum, instituțiile regionale 
din Franța joacă un rol esențial de coordonare, prin administrarea armonioasă și echilibrată a 
teritoriului. De fapt, ei determină alegerile și obiectivele strategice ale dezvoltării regionale, în acele 
zone tipice competenței lor (predare, transport, cultură, turism), de asemenea, prin parteneriate cu 
alte regiuni sau cu organisme private. Pe de altă parte, sistemul francez este caracterizat printr-un 
nivel foarte intens de relații interguvernamentale, astfel încât acordurile dintre comunitățile 
teritoriale par a fi instrumentul cel mai potrivit pentru a trata multe probleme diverse. În plus, 
instrumentul contractual depășește problema absenței ierarhiei între comunitățile locale. 

În special în domeniul cultural, competențele culturale sunt împărțite între stat și autoritățile locale, 
în conformitate cu legea din 3 ianuarie 2003, n. 7: „Municipiile, Departamentele și Regiunile 
concurează cu dezvoltarea culturală a statului”. De atunci, inițiativele comunitare în domeniul 
cultural s-au înmulțit, în așa fel încât să aloce de două ori mai multe resurse decât statul în domeniul 
performanței directe. Intervențiile lor adesea se încadrează în cadrul finanțării încrucișate, asociind 
mai multe comunități. 

 
2.2.1 “Plan contrats” 

În ideea franceză a principiului subsidiarității, sistemul contractual vizează toate sectoarele 
dreptului economic public, dreptul urbanistic și gestionarea terenurilor, precum și proprietatea de 
stat și serviciile publice. Instrumentul care reglementează relațiile dintre stat și autoritățile locale, 
pe de o parte, și între autoritățile locale, pe de altă parte, ia denumirea de contract de plan 
(„contract de plan”), o formă de cooperare între stat și regiuni pentru urmărirea obiectivelor 
comune în domeniul dezvoltării economice și planificării regionale. Legea definește scopul 
contractelor, precizând că statul poate încheia cu colectivități teritoriale, Regiuni, companii publice 
sau private și, eventual, cu alte persoane juridice, contracte de plan, fixând angajamentele reciproce 
ale părților pentru punerea în aplicare a planului. Cel mai mare număr de acțiuni contractuale 
vizează transportul feroviar, întreținerea drumurilor și protecția mediului. În special, patru tipuri 
diferite de contracte pot fi identificate: 

- acorduri privind finanțarea acelor operațiuni, care necesită colaborare între nivelurile centrale 
și locale; 

- contractele de cooperare prin care colectivele teritoriale și nivelul central convin pentru 
definirea competențelor reciproce pentru operațiuni de interes comun; 

- contracte referitoare la exercitarea competențelor, prin care se renunță la regulile generale 
privind atribuirea de competențe în anumite sectoare, pentru a obține rezultate mai bune; 

- acordurile de asistență administrativă și tehnică, prin care există un schimb între diferitele 
niveluri de servicii, pentru exercitarea competențelor respective. 

La rândul său, cooperarea instituțională constă în acorduri între organisme de diferite niveluri, din 
care provin decizii care sunt acorduri de gradul doi. Aceste acorduri pot fi orizontale, dacă sunt 
încheiate între corpuri de nivel egal sau verticale, dacă sunt încheiate între corpuri de niveluri 
diferite. Primele sunt implementate între municipalități (cooperare intercomunală), între 
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departamente (cooperare inter-departamentală) și între regiuni (cooperare interregională). Cele 
mai semnificative forme de cooperare intercomunală sunt: 

- consorțiul municipalităților; 
- districtul; 
- comunitatea municipalităților; 
- comunitatea urbană. 

Printre cele mai semnificative cooperări inter-departamentale și interregionale se numără 
„instituțiile”, cum ar fi organismele înființate de consiliile relevante, care au în mod normal scopuri 
specifice, astfel încât, odată atins scopul, existența lor încetează. 

Printre cooperările verticale, adică între organisme de niveluri diferite, se află consorțiile mixte. 
Scopul lor este de a implementa lucrări și servicii. Constituirea lor trebuie să fie autorizată de 
reprezentantul statului. 

 
2.2.2 Instituția publică de cooperare culturală 

Instituția publică de cooperare culturală - IPCC („établissement public de coopération culturelle - 
EPCC) este o instituție publică constituită de o autoritate locală sau o instituție publică de cooperare 
inter-municipală, care are drept scop administrarea unui serviciu cultural public. În spiritul 
inițiatorilor legii, IPCC trebuie să permită „să facă cultură mai mult și mai bună” cu instrumente 
adaptate unui context cultural și artistic care s-a schimbat profund, în special cu descentralizarea. 
Instituția a fost înființată prin Legea n. 6, din 4 ianuarie 2002,  iar statutul său a evoluat din Legea n. 
723 din 22 iunie 2006. IPCC are avantajul de a instituționaliza cooperarea între diferite entități 
publice și de a da un statut operațional principalelor instituții culturale de interes, atât locale, cât și 
naționale. Permite organizarea unui parteneriat echilibrat între autoritățile locale și stat, sau numai 
între autoritățile locale. De la înființare, IPCC s-a bucurat de un interes din ce în ce mai mare. 

În ceea ce privește cooperarea interinstituțională în domeniul culturii, este de menționat și un raport 
din 2010 al Ministerului Culturii francez, 21 Propositions pour relancer le parténariat entre l’Etat et 
les collectivités territoriales dans le domaine culturel. Este remarcabil faptul că raportul solicită un 
parteneriat adaptat fiecărui teritoriu: nu urmărește să aplice un model de parteneriat uniform în 
toată țara. 

 
2.2.3 Conferință Teritorială de Acțiune Publică  

Mai recent, ca parte a unui proiect de modernizare a organizației teritoriale, în Franța au fost 
adoptate diverse măsuri pentru a permite o mai bună guvernare la nivel local. Printre acestea, 
Conferința Teritorială de Acțiune Publică (Conférence Territorial de l’Action Publique – CTAP), un 
nou mecanism de consultare teritorială introdus de Legea nr. 58 din 27 ianuarie 2014. CTAP-urile 
sunt obligatorii și sunt introduse în fiecare regiune. 

Președintele Consiliului Regional prezidează Conferința, care este compusă din reprezentanți ai 
diferitelor unități administrative locale, proporțional cu numărul de locuitori. În ceea ce privește 
sistemul anterior, nu mai este vorba de delegarea competențelor statului către autoritățile locale, 
într-o logică verticală, ci în dependență de inteligența teritoriilor este propusă organizarea între ele 
a modalităților individuale sau colective ale acestora. acțiune. Prin lege, Prefectul regional este 
informat cu privire la reuniuni, poate participa la cerere, însă prezența sa este obligatorie numai 
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atunci când ordinea de zi necesită un aviz/părere privind o cerere de delegare a unei competențe a 
statului. 

CTAP este un organism de coordonare la nivel regional, astfel că poate dezbate orice proiect care 
vizează coordonarea acțiunilor puterilor publice locale pe teritoriu, în cadrul Acordurilor Teritoriale 
de Exercițiu Concertat - ATEC (Convenții Territoriales d'Exercice Concerté - CTEC) , care vizează 
desemnarea unui lider și parteneri între comunitățile implicate. Acordurile pot viza una dintre 
următoarele competențe: 

- gestionarea și dezvoltarea durabilă a teritoriului 
- protecția biodiversității 
- clima, calitatea aerului și energia 
- dezvoltare economică 
- sprijin pentru inovare 
- internaționalizarea companiilor 
- complementaritatea dintre modurile de transport 
- sprijin pentru învățământul superior și cercetarea 
- acțiune socială, dezvoltare socială și contribuție la eliminarea incertitudinii energetice 
- autonomia oamenilor 
- solidaritatea teritoriilor 
- mobilitate durabilă 
- organizarea serviciilor publice locale 
- planificare spațială 
- dezvoltare locală 

Conferința este, de asemenea, responsabilă pentru raționalizarea acțiunilor publice, în special prin 
participarea la reflecția statului cu privire la consolidarea planurilor regionale și departamentale de 
dezvoltare economică, planificare spațială, transport și mobilitate, mediu, energie și dezvoltare 
turistică. Prin intermediul ATEC, Conferința își manifestă opinia cu privire la toate întrebările legate 
de delegațiile de competențe, crearea de servicii unificate și cofinanțarea. 

După primii ani de funcționare, evaluarea CTAP este încă controversată. Scopul foarte larg al CTAP 
definește o arie amplă care poate fi dezbătută; în plus, prin prevederea unei compoziții pe scară 
largă reprezentativă a diferitelor niveluri ale administrației teritoriale, admițând la activitatea CTAP 
orice organizație aleasă sau nereprezentată, precum și opinia oricărei persoane sau organ, legea 
favorizează o expresie foarte pluralistă. 

Pe de altă parte, cooperarea teritorială a fost construită mai întâi în jurul proiectelor comune, 
promovate de stat sau prin contracte teritoriale inițiate de Regiuni sau Departamente. În jurul unui 
proiect, actorii locali sunt federați/aliați cel mai ușor pentru a co-finanța echipamentele structurale 
pe termen lung, pentru a sprijini proiectele locale sau pentru a face față situațiilor de urgență. Noua 
organizație impune diferiților actori locali să conveargă asupra strategiilor, o sarcină mai complexă 
decât cooperarea la proiecte determinate. 

 
2.2.4 Închiriere și Concesiune 

În concordanță cu procesul de descentralizare, autoritățile locale au recurs adesea la forme de 
subcontractare pentru organizarea, gestionarea și furnizarea serviciilor publice locale, cum ar fi 
stipularea „contractelor de gestionare delegate” cu operatori privați. În cazul gestionării delegate, 
autoritățile locale încredințează gestionarea integrală sau parțială a unui serviciu, unei companii 
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private, cu un contract de durată variabilă. În special (de exemplu, pentru sectorul apei), principalele 
tipuri de contracte sunt contractul de închiriere („affermage”) și concesiunea („concession”), 
reglementată de Code général des collectivités territoriales. Monitorizarea contractelor de 
gestionare delegate de către entitatea încredințată se realizează prin obligația de raportare a 
managerului și cu întocmirea rapoartelor periodice de către administrațiile locale, care evaluează 
costurile, ratele și calitatea. 

Închirierea: Autoritatea locală realizează și finanțează investiții și încredințează gestionarea 
planurilor operatorului privat, care este remunerat prin colectarea tarifului și are obligația de a 
transfera o parte din venituri către autoritățile locale. Riscul antreprenorial al managementului 
revine entității private care gestionează și efectuează o întreținere extraordinară la infrastructură; 
în plus, managerul este responsabil pentru gestionarea facturării utilizatorilor. Durata medie a 
contractului variază între 5 și 20 de ani. 

Concesiune: este entitatea privată care construiește operele/lucrările și le gestionează pe cheltuiala 
sa, remunerându-se prin colectarea tarifelor. La sfârșitul contractului, lucrările trebuie transferate 
autorităților locale. Investițiile nu sunt incluse în bilanțurile contabile ale administrațiilor care, prin 
urmare, nu trebuie să prevadă finanțarea relativă. Acesta este motivul pentru care, în perspectiva 
necesității de a face față investițiilor unei anumite entități, administrația profită frecvent de 
posibilitatea de a schimba modul de administrare, dacă este diferit, în favoarea concesiunii. Dacă 
serviciul este acordat prin concesiune, partenerul privat este responsabil pentru finanțarea porțiunii 
investițiilor care nu sunt acoperite în mod adecvat de fluxurile publice (în mod normal prin strategii 
de finanțare a proiectelor). 

 
2.2.5 Parteneriate Publice-Private (PPP) 

Parteneriatele publice-private („parténariats public-privé”) au fost create în Franța prin Ordinul nr. 
559 din 17 iunie 2004. Ca și în alte țări, originea acestor contracte se explică prin limitele inerente 
formelor tradiționale de contracte administrative. Contractele de parteneriat sunt contracte 
globale, care permit atribuirea unuia sau mai multor antreprenori privați sarcina construcției, 
întreținerii și gestionării unei lucrării publice, într-un mod durabil. Aceste contracte conferă co-
contractantului o misiune globală pentru finanțarea investițiilor intangibile, lucrărilor sau 
echipamentelor necesare serviciului public, construcției sau transformării lucrărilor sau 
echipamentelor, precum și întreținerea, exploatarea, gestionarea lor și, dacă este cazul, alte servicii 
care contribuie la exercitarea de către organismul public a misiunii de serviciu public pentru care 
este responsabil. Contractele de parteneriat permit organismului public o mai mare flexibilitate a 
managementului, asigurând în același timp că acesta rămâne în sarcina gestionării serviciului. 

 

2.3 Regatul	Unit	al	Marii	Britanii	

Structura organizatorică a Regatului Unit al Marii Britanii (UK) este foarte diferită de cele anterioare. 
Marea Britanie este o uniune a trei țări: Anglia, Scoția, Țara Galilor și provincia Irlanda de Nord. Nu 
există o constituție scrisă, dar există acte ale guvernelor locale pentru fiecare. Scoția, Țara Galilor și 
Irlanda de Nord au fiecare un sistem unitar cu un singur nivel al administrației publice locale. Anglia 
are un sistem mixt de administrație locală fie cu un singur nivel, sub forma autorităților unitare, a 
cartierelor londoneze și a consiliilor districtelor metropolitane; sau guvren/administrația locală pe 
două niveluri cu consiliile județene ca nivel superior și consiliile de district sau de cartier ca nivel 
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inferior. Londra are 32 de consilii de cartier și Corporația City of London, precum și o altă autoritate 
strategică, Greater London Authority. În Anglia, Țara Galilor și Scoția există, de asemenea, unități 
mai mici de reprezentare locală, cunoscute sub numele de parohii în Anglia și consilii comunitare în 
Țara Galilor și Scoția. Totuși, acestea nu sunt uniforme și nu acoperă întreaga populație. Miniștrii cu 
portofolii ale administrației locale sunt responsabili de legislația administrațiilor locale și de 
monitorizarea implementării politicilor. În acest cadru, autoritățile locale sunt alese în mod 
independent, organisme autonome în mare măsură independente de guvernul central. În cele din 
urmă, Marea Britanie nu are o politică urbană națională explicită, dar din 2011 s-a angajat activ în 
descentralizarea politicii urbane prin intermediul City Deals pentru orașele engleze și pentru unele 
orașe din administrațiile defavorizate. 

 
2.3.1 Relații interguvernamentale 

Asociațiile guvernamentale naționale locale există ca organizații asociative de voluntariat în fiecare 
din cele patru țări ale Regatului Unit. În Anglia, în 1997, a fost înființat un parteneriat central-local 
între guvernul/administrația centrală și Asociația Administrațiilor Locale (AAL), care vizează 
consolidarea și susținerea guvernului local ales din Anglia. Acordul de parteneriat stabilește 
aranjamente de lucru și angajează ambii parteneri să se consulte reciproc în probleme de interes 
comun. Țara Galilor a înființat un Consiliu de parteneriat statutar format din guvernul galez și 
reprezentanți ai administrației locale. În Scoția, guvernul scoțian și Convenția autorităților locale 
scoțiene (Convention of Scottish Local Authorities - COSLA) lucrează în parteneriat cu privire la 
prioritățile politicii comune. În mod similar, Asociația Guvernului Local din Irlanda de Nord (Northern 
Ireland Local Government Association - NILGA) a primit recunoașterea Adunării Irlandei de Nord. 

 
2.3.2 Sisteme de implicare a comunității 

Actul guvernului local din 1999 impune Consiliilor din Anglia și Țara Galilor să organizeze consultări 
cu rezidenții pentru îmbunătățirea continuă a prestării serviciilor. Autoritățile locale sunt obligate 
să anunțe public toate cererile de planificare, și rezidenții sunt invitați să comenteze propunerile de 
planificare. Actul privind administrația locală din Scoția din 2003 prevede ca autoritățile locale să 
demonstreze aranjamente deschise de consultare și un dialog sensibil continuu cu comunitățile lor. 
În plus, în Anglia și Țara Galilor, Actul privind localismul oferă rezidenților puterea de a 
provoca/incite referendumuri locale cu privire la orice problemă locală și puterea de veto asupra 
creșterilor fiscale excesive. În Irlanda de Nord, Actul guvernului local impune Consiliilor să 
întreprindă planificarea pentru consolidarea implicării comunității. 

 
2.3.3 Forme de cooperare pentru furnizarea/prestarea serviciilor 

Bugetele comunitare: acesta este un program care permite serviciilor publice, sectorului de afaceri 
și voluntariat să lucreze împreună pentru a dezvolta noi răspunsuri la provocările locale. Începând 
cu experiența cetățenilor, bugetele sunt concepute pentru a privi mai degrabă întregul sistem și nu 
serviciile punctuale; și, înrădăcinate în date concrete, solicită noi modele de investiții pentru a stabili 
și susține cea mai eficientă intervenție. 

Înțelegerile de descentralizare sunt acorduri între guvernul/administrația centrală, administrația 
locală și alți parteneri, cu privire la noile aranjamente prognozate într-o zonă, pentru a oferi servicii 
publice mai bune și a încuraja creșterea. Odată ce aceste propuneri sunt aprobate, acestea sunt 
semnate de parteneri la acord și fiecare consiliu individual va ratifica acordul. 
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Cadre alternative de guvernare statutare: În ultimii ani, Consiliile din Anglia au lucrat din ce în ce 
mai mult împreună pentru a găsi modalități mai eficiente de a furniza servicii publice, de a economisi 
bani și de a promova creșterea economică. Abordările de lucru comune încearcă să ofere economii 
de scară, să simplifice fluxurile de finanțare și să permită consiliilor să planifice și să furnizeze servicii 
funcționale din punct de vedere geografic. Cele patru cadre de guvernare principale sunt: 

 
- comisiile mixte (CM) ale a două sau mai multe Consilii, care sunt relativ rapid înființate, 

dar care nu au statut juridic și, prin urmare, sunt limitate în ceea ce pot face; 
- autorități combinate (AC), organe juridice înființate folosind legislația națională, care 

permite unui grup de două sau mai multe consilii să colaboreze și să ia decizii colective 
peste granițele Consiliului; 

- consilii directoare de prosperitate economică (CDPE), care sunt supuse acelorași condiții 
ca AC-urile, dar nu-și pot asuma funcții de transport; 

- primari aleși în mod direct cu puteri în mai multe consilii. 

 
2.3.4 Parteneriate Publice-private (PPP) 

Guvernul  începe să promoveze în mod activ finanțarea privată în serviciile publice în 1989. Primele 
proiecte PPP au început în primii ani 1990 și a existat o creștere constantă a utilizării lor pe parcursul 
acelui deceniu, cea mai mare parte a activității fiind etichetată cu Inițiativa Financiară Privată (IFP).   
IFP-ul este cel mai frecvent tip de PPP utilizat în Marea Britanie de la începutul anilor ’90. Acestea 
sunt contracte în care sectorul privat construiește activele proiectului (de exemplu, o clădire) și 
ridică finanțarea necesară, de regulă pe o bază de finanțare a proiectului (adică atunci când plățile 
contractuale din sectorul public reprezintă securitatea primară pentru finanțatori). IFP-urile sunt 
achiziționate de o serie de autorități responsabile de achiziții, inclusiv departamente ale 
administrației centrale și agențiile lor executive, administrațiile locale și trusturile/fondurile 
spitalelor. Central achizițiilor publice al IFP-ului este utilizarea capitalului privat. În plus, este vorba 
de contracte pe termen lung (de obicei 20-35 de ani) în care departamentele guvernamentale și 
agențiile autorizate permit furnizarea infrastructurii de către companii private în numele sectorului 
public. Prin contractarea în acest fel, obiectivul este să se asigure că costurile întregii vieți asociate 
cu astfel de active sunt reduse la minimum și serviciile asociate solicitate sunt furnizate în mod 
competitiv. Ori de câte ori este posibil, contractele specifică rezultatele mai degrabă decât intrările 
asociate cu un anumit proiect. 
În plus față de IFP, Marea Britanie folosește, de asemenea, în mod semnificativ și alte tipuri de PPP, 
cum ar fi joint-ventures (întreprinderi mixte), concesii și PPP-uri pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor (TIC). 
Marea Britanie nu are o lege specifică care se aplică tuturor PPP-urilor. Cu toate acestea, există o 
suficientă flexibilitate și certitudine în cadrul legislativ statutar și comun pentru a recunoaște și a 
permite PPP. 
După 1997, o mare parte din politica guvernamentală a fost delegată, în diferite grade, în Scoția, 
Țara Galilor și Irlanda de Nord. Prin urmare, deși HM Treasury păstrează controlul general asupra 
impozitelor și nivelului cheltuielilor, alegerea modului în care sunt cheltuiți cei mai mulți bani în 
zonele descentralizate și calea de achiziții aleasă este o problemă pentru administrațiile 
descentralizate relevante. Aceasta înseamnă că autoritățile locale joacă un rol cheie în achizițiile de 
PPP. Acest lucru a dus, de asemenea, la diferențe semnificative de abordare în Regatul Unit. 
Majoritatea proiectelor IFP din Marea Britanie au fost în sectoarele sănătății, apărării (care nu este 
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descentralizată), educației și transporturilor, proiectele de apărare și transport fiind caracterizate 
după mărimea amplă a contractului lor. Cu toate acestea, IFP a fost folosit și pentru iluminatul 
stradal, gestionarea deșeurilor, închisori, biblioteci și stații de pompieri. 
La 5 decembrie 2012, Guvernul a publicat A New Approach to Public Private Partnerships (o nouă 
abordare a parteneriatelor public-privat). Acest document de politică a prezentat concluziile 
revizuirii IFP-ului de către un guvern și a introdus o nouă abordare pentru implicarea finanțelor 
private în furnizarea infrastructurii și serviciilor publice. Această nouă abordare, numită PF2, a fost 
succesorul Guvernului IFP pentru furnizarea infrastructurii și a serviciilor prin parteneriate publice 
private (PPP). HM Treasury a emis de asemenea un ghid, Standardizarea contractelor PF2.  

 
2.3.5 Parteneriatele Publice-private: “Valoare pentru bani”? 

În noiembrie 2018, Guvernul Regatului Unit a anunțat că nu va mai folosi PF2, modelul actual al 
Inițiativei Financiare Private (IFP) pentru proiecte guvernamentale noi. De pe site-ul oficial nu este 
clar dacă este prevăzută o nouă revizuire a modelului.  

De fapt, pentru o lungă perioadă de timp, Guvernul Regatului Unit a subliniat că IFP-ul ar fi oferit 
„valoare pentru bani” prin transferul riscului, realizând costuri de construcție mai mici, costuri de 
exploatare mai mici și poate întreținere mai eficientă pe termen lung, decât proiectele comparabile 
din sectorul public. Cu toate acestea, s-a constatat că multe programe au depășit dramatic bugetul 
și nu s-au prezentat ca valoare pentru bani pentru contribuabil, unele proiecte costând mai mult ca 
să fie anulate decât finalizate. Un studiu aprofundat, realizat de Oficiul Național de Audit al Regatului 
Unit, PF1 și PF2, a concluzionat că modelul de inițiativă a finanțelor private s-a dovedit a fi mai scump 
și mai puțin eficient în furnizarea spitalelor, școlilor și a altor infrastructuri publice decât finanțarea 
publică. Alte opinii independente (de exemplu: Jubilee Debt Campaign - Campania datoriei 
jubileului) sunt orientate să creadă că PPP-urile au eșuat să ofere valoare pentru bani, au creat 
rezultate foarte distorsionate în favoarea intereselor private și se bazează pe modele și presupuneri 
excesiv de optimiste.  

 
2.3.6 Noua Rețea a Guvernului/Administrației Locale: Finanțarea artelor și culturii în perioadă de 

austeritate 

Contextul Regatului Unit este foarte diferit de cel italian și francez, datorită, de asemenea, unei 
prezențe puternice a unor organisme publice non-departamentale, cum ar fi - poate cea mai 
importantă din domeniul culturii - Art Council England. Așadar, sectorul cultural al Regatului Unit 
este de obicei considerat ca modelul arhetipic al „lungimii brațului”, întrucât fondurile 
guvernamentale pentru cultură sunt administrate de aceste organisme publice non-
departamentale, care distribuie bani beneficiarilor finali. Alți actori sunt asociațiile de caritate și 
independente. În acest context, o rețea independentă relevantă este The New Local Government 
Network (NLGN), un grup de aproximativ 50 de organizații din sectorul public și privat, care reunește 
multe Consilii din toată Anglia, de toate nivelurile și cu un leadrship politic divers. 

NLGN, în cadrul activității sale de cercetare, a publicat în aprilie 2016, lucrarea relevantă, intitulată 
Funding arts and culture in a time of austerity (Finanțarea artelor și culturii într-o perioadă de 
austeritate), sugerând noi modele instituționale pentru a asigura sprijin continuu pentru arte și 
cultură. Printre acestea, există următoarele exemple de „bune practici” noi:  

- “Dorset County Council - Consiliul Județean Dorset, care și-a transferat Unitatea de Arte într-un 
serviciu public mutual, împreună cu investiții închise de patru ani. Compania de Dezvoltare a 
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Artelor administrează subvenții, lucrări pentru dezvoltarea agendelor culturale din județ cu 
privire la sănătătea și bunăstarea, economiei vizitatorilor și mediului și, ca atare, este bine 
poziționată pentru a atrage comisii pe care numeroasele organizații culturale mici și artistice ale 
județului ar lupta să le realizeze individual. Configurată ca o întreprindere socială, de asemenea, 
colaborează cu Consiliul Județean, deoarece dispune de o porțiune semnificativă din portofoliul 
de proprietăți, prin achiziționarea de proprietăți și reamenajarea acestora, fie pentru uz cultural, 
fie pentru beneficii comerciale ”. 

- “Liverpool City Council - Consiliul Local al orașului Liverpool colaborează cu parteneri precum 
Liverpool Arts Regeneration Consortium (LARC) pentru a dezvolta noi fluxuri de venituri. 
Consiliul a acordat finanțare de capital organizațiilor fără scop lucrativ pentru a compensa 
reducerile din bugetul subvențiilor pentru arte, încearcă să schimbe puterile fiscale prin 
descentralizare pentru a le permite să impună o taxă pe pat hotelier și investighează crearea 
unui nou flux de venituri pentru cultură printr-o taxă voluntară pentru întreprinderile-autonome 
de turism în centrul orașului ”. 

- “Birmingham’s Culture Central - Centrul Cultural al Birmingham-ului, care are un membru 
fondator a celor 14 organizații culturale și de patrimoniu ale orașului și este un organism deschis 
de membership care reprezintă și lucrează în numele tuturor organizațiilor culturale și artistice, 
practicienilor, agențiilor și organizațiilor orașului în sector".  
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3.	PRINCIPIILE	DE	DURABILITATE	ȘI	OPȚIUNILE	OPERAȚIONALE	
APLICATE	 SECTORULUI	 PATRIMONIULUI	 CULTURAL	 ȘI	
COLABORAREA	ÎNTRE	NIVELUL	DIFERIT	AL	INSTITUȚIILOR	

 

3.1	Cultura	ca	pilon	al	sustenabilității	

În contextul prezentat până în prezent și înainte de a ne concentra pe instrumente operaționale 
specifice pentru gestionarea patrimoniului cultural și a serviciilor conexe, merită să ne referim pe 
scurt la subiectele introduse în primul capitol al prezentului document - în special, cerințele de 
dezvoltare durabilă în termenii celor trei „piloni”, cel economic, cel social și cel de mediu. 

Așa cum am menționat, un „pilon lipsă” al dezvoltării durabile ar fi la rândul său, în funcție de 
context, cel politic-instituțional, cel cultural sau cel religios-spiritual. După ce am discutat deja (vezi 
1.1) problema politico-instituțională, discuția se poate îndrepta către relevanța incontestabilă a 
celui de-„al patrulea pilon” cultural, în perspectiva dezvoltării durabile. 

De fapt, patrimoniul natural și cultural - împreună cu valoarea de identitate pe care o generează - 
sunt bunuri care oferă oportunități unice de dezvoltare economică, socială și de mediu (teritorială). 
Printre altele, acestea sunt contribuții importante pentru industriile creative și turism, două dintre 
cele mai importante sectoare ale economiei post-industriale (cel de-al doilea angajând deja peste 
10% din forța de muncă globală). Mai mult, aceștia pot afecta în mod pozitiv calitatea vieții 
cetățenilor, atât ca persoane fizice, cât și ca membri ai comunităților lor, consolidând sentimentul 
de apartenență, precum și coeziunea socială. 

Durabilitatea sectorului cultural este de fapt un subiect actual al diverselor politici ale diferitelor 
țări. Răspândirea culturii și randamentul economic a unui produs cultural este subiectul dezbaterii 
politice la fel de actuale. Dificultatea de a găsi resurse și împotriva analizei teoretice a sistemelor de 
gestionare diversificată a întreprinderilor culturale, a produs reflecții asupra experiențelor de 
partajare pentru site-urile culturale ale țărilor europene. 

Analizând UN Agenda 2030, SDG 11, „Faceți orașele și așezările umane incluzive, sigure, rezistente 
și durabile”, subliniază rolul culturii pentru dezvoltarea urbană durabilă. Este originar din 
perspectiva Agendei 2030 - care pune în prim plan oamenii și calitatea vieții - că o referință mai 
concentrată la patrimoniul cultural în ansamblu este exprimată doar în obiectivul 11.4, „eforturile 
consolidate pentru protejarea și salvgardarea patrimoniul natural și cultural a lumii” și nu are un 
obiectiv dedicat. Pe de altă parte, având în vedere abordarea integrată a UE, cultura trebuie 
considerată o problemă extrem de transversală - ceea ce înseamnă, în cadrul Agendei 2030, aceasta 
în baza tuturor ODD, ca și alți „piloni”. În cadrul unei astfel de abordări, patrimoniul natural și 
cultural, atât mobil, cât și imobil, tangibil și intangibil, trebuie considerat o resursă neregenerabilă a 
cărei autenticitate trebuie păstrată, precum și un activ pe termen lung, cu rol strategic în crearea de 
valoare și contribuție la dezvoltarea durabilă. 

La rândul său, cadrul de guvernanță al patrimoniului - așa cum s-a arătat în capitolele anterioare - 
trebuie să fie orientat către modele organizaționale durabile, bazate pe principiul subsidiarității și, 
prin urmare, aproape de teritoriile și comunitățile unice. Printre particularitățile lor, bunurile 
culturale sunt de obicei legate de loc și nu pot fi separate și mutate din regiunile în care se află. Acest 
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lucru face ca activitățile conexe să fie strict legate de locația lor și imposibil de a fi re-localizate. Mai 
mult, valoarea patrimoniului cultural ca resursă neregenerabilă pentru oameni și teritorii o asociază 
cu „binele comun” care face obiectul acțiunii politice (cf. 1.2): „acele bunuri care exprimă utilitatea 
funcțională pentru exercitarea drepturilor fundamentale, precum și libera dezvoltare a persoanei”. 
Astfel, dimensiunea teritorială intrinsec legată de patrimoniu face deosebit de potrivită sectorului 
cultural acele modele analizate până acum, menite să favorizeze atât colaborarea 
interinstituțională, cât și participarea comunităților. 

 

 

 
Fig. 1 © Proiectul finanțat de UE cu privire la patrimoniul cultural contează pentru Europa și vizează proiectul twinning care 
încurajează sprijinul privat pentru patrimoniul cultural   

	

3.2	Principii	și	modele	a	parteneriatului	

De asemenea, în domeniul patrimoniului cultural, precum și în multe modele economice eficiente sunt 
introduse principii ale economiei de scară, precum și modelele teoretice ale rețelei articulate pentru diverse 
tipuri sau cluburi de produse. 

Tema fundamentală propusă aici este aceea a relațiilor posibile care pot fi instituite în domeniul culturii 
pentru a atinge un nivel de sustenabilitate, astfel încât să permită mai bine diferitele segmente ale ofertei 
culturale ale unui teritoriu. 

Astfel, pot fi stabilite diferite forme de parteneriat, care vizează obținerea unei durabilități minime prin 
colaborarea public-privat sau public-public (sub forma administrației centrale - autoritățile locale). 

Dar, cum am putea determina diferitele instituții culturale să intre într-o rețea? 
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A Primul motiv este eficiența economică (Williamson, 1985). Partajarea în rețea a unor funcții macro 
poate duce la reducerea costurilor și / sau la creșterea veniturilor, garantând astfel șanse mai mari 
de supraviețuire pentru „instituțiile muzeale” și modalități mai bune de exercitare a funcțiilor lor. 

Sistemele culturale studiate în Europa demonstrează acest tip de forță și, în special, diferiții 
manageri chestionați subliniază modul în care propriul lor sistem a fost întemeiat, în principal, în 
perspectiva reducerii costurilor, mai mult decât pentru a încuraja creșterea veniturilor. 

 

B a doua forță care generează o partajare a funcțiilor la nivel organizațional este în schimb corelată 
cu procesele de izomorfism (Oliver, 1990; Of May și Powell, 1991), potrivit cărora instituțiile 
culturale sunt determinate să colaboreze și să semene reciproc pentru a obține autorizații, 
respectând standardele, să dobândească legitimitate și să crească vizibilitatea și prestigiul. Prin 
urmare, se pune problema identificării intereselor comune și a împărțirii tranșelor de piață pentru 
a putea agrega unele funcții fundamentale. 

 

C Al treilea motiv care motivează instituțiile culturale să coopereze constă în complementaritatea 
resurselor pe care le dețin (Chung și colab., 2000). De fapt, pentru a achiziționa resurse care nu sunt 
ușor disponibile pe piață, structurile muzeale pot coopera pentru a împărtăși resurse 
complementare sau alte resurse inaccessibile. 

În fiecare dintre cele trei categorii care generează îndemnarea instituțiilor culturale către crearea 
de rețele, se conturează un tip de agregare ca un club de produse, adică companii care împart 
producția finală, mai degrabă decât funcțiile sau sistemele de operare. 
 

 

 
 

 
. Fig. 2 Principalele motive care determină construirea unui club de produse 
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3.3	Rețeaua	muzeelor	în	calitatate	de	cluburi	de	produse	

Rețeaua de cuvinte prin definiție indică un set de noduri care unesc o multitudine de părți, multe segmente 
între ele într-o structură complexă și indisolubilă, unde fiecare element constituie o parte indispensabilă a 
unui întreg. 

Dacă aplicați această schemă în domeniul culturii, diferitele segmente care alcătuiesc o rețea pot fi 
identificate în siturile sau muzeele culturale ale unei zone geografice definite. 

Nodurile pot fi identificate cu diferite agregări pentru gestionarea și funcționarea instituțiilor de cultură 
implicate. 

Care sunt obiectivele pe care o rețea culturală le poate îndeplini?  

Unul dintre cele mai comune obiective  este să afilieze tipuri de producători pentru furnizarea în comun a 
bunurilor și serviciilor caracterizate de elemente de omogeneitate semnificative. 

Deși în literatură, motivul pentru schimbul de resurse este indicat ca fiind mai puțin important decât celelalte 
motive care încurajează institutele de cultură să se constituie într-un sistem (Bagdadli 2001; Alberti și al., 
2005), unele monitorizări realizate de companii de analiză italiene cu privire la cazurile de rețea activate în 
această țară (Institutul Aspen Italia) a demonstrat că diferiți subiecți văd în sistem posibilitatea creșterii 
vizibilității structurilor culturale individuale. 

Ce tipuri de rețele pot fi identificate în sectorul cultural și apoi putem identifica criterii de omogenitate în 
domeniul patrimoniului pentru a facilita agregarea segmentelor? 

Din acest motiv, trebuie subliniat faptul că, în general, crearea unei rețele oferă cel puțin un prim nivel de 
omogenitate care poate fi identificat ca: 

• Omogenitatea tehnologică sau a produsului (în cazul unei rețele culturale pe un anumit teritoriu 
ar putea fi rețeaua care reunește toate monumentele) 

• Omogenitatea segmentului cererii (în cazul sectorului cultural ar putea fi o rețea care produce 
produse destinate în principal unui public turistic) 

• Omogenitate absolută (care scurtează ultimele două cazuri).  

În funcție de tipul rețelei și, prin urmare, de gradul de complexitate a relațiilor care sunt împărtășite, puteți 
identifica tipuri de rețele diversificate, cum ar fi:  

- Rețele egale și omogene: în care toți participanții au aceeași pondere și rol; 
- rețele omogene, dar cu centrul Pivot capabil să sprijine, de exemplu, managementul și care apoi 

îndeplinește funcția de lider; În acest caz, centrul de pivot este destinatarul resurselor și, de asemenea, 
subiectul pentru redistribuirea lor; 

- rețele neomogene după tipul cu pondere egală sau inegală pe teritoriul care se agregă/afiliază pentru a 
împărți funcții minime. 
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3.4	Condiții	structurale	care	favorizează	sustenabilitatea	instituțională	
aplicată	sectorului	patrimoniului	cultural	

Așa cum s-a explicat în alineatele anterioare ale acestui capitol, cea mai potrivită formă structurală de 
partajare a funcțiilor între diferite instituții culturale până la realizarea agregării/afilierii este modelul de rețea 
culturală care se schimbă de la antreprenoriat la afilierea clubului de produse. 

Deoarece există condiții structurale pentru implementarea acestor forme de organizare în sectorul 
patrimoniului cultural, este necesar ca rețelele care urmează să fie construite să îndeplinească anumite 
funcții fundamentale, cum ar fi: 

• să știe să identifice caracteristicile care disting produsul 
• să identifice beneficiile constituirii în asociații pentru a face discriminări între participanți și 

neparticipanți 
• să fie un mecanism preferențial pentru a scoate în evidenţă calitățile distinctive a diferitelor realități.  

În mod evident alegerea de a partaja funcţiile trebuie să fie la nivel institutional și funcţiile de coordonare, 
pe lângă cele de programare, trebuie să fie susținute instituțional.  

Acesta este de fapt unul dintre blocurile de partajare: nevoia de a defini reguli precise pentru funcția de 
coordonare. 

De fapt, activitățile vor fi diferite în funcție de diferitele niveluri de partajare alese, deoarece vor fi obiective 
diferite. Prin urmare, este fundamental, dar mai ales preliminar fiecărei activități, să se decidă ce amplitudine 
doresc participanții să dea acordului care îi leagă, ce funcție să dea relațiilor nodale care leagă segmentele 
rețelei. 

Evident, amploarea acordului de rețea este puternic influențată de natura diferitelor entități implicate (în 
raport cu performanțele sau caracteristicile persoanei care participă la acest sistem): municipalități, școli, 
asociații, stat); după tipul de relație între diferitele entități pe care doriți să le stabiliți (fix sau modificabil în 
timpul dezvoltării proiectului); prin rolul pe care îl asumă participantul ca parte a procesului de programare 
publică. 

3.5	Analiza	SWOT	cu	privire	la	modelul	rețelei	muzeelor		

Din punctul de vedere al planificării corecte al unei strategii de partajare a funcţiilor de către organizațiile 
culturale, se propune utilizarea unei matrice SWOT pentru a evalua punctele forte (Strengths), punctele slabe 
(Weaknesses), oportunitățile ( Opportunities) și amenințările pentru a evalua  eficacitatea modelului rețelei 
culturale ca un obiectiv specific.  

 

A Punctele forte  

Agregarea/afilierea într-un system cu funcții diferite a organizațiilor culturale permite  partajarea costurilor 
și, prin urmare, generează o scădere a costurilor de gestionare din punct de vedere al economiei de scară: 
producția, de fapt, pe o scară mai largă de produse și servicii scade Costul unitar; De exemplu, optimizarea 
timpului/orelor de deschidere a unor organizații culturale, cum ar fi muzeele dintr-un anumit teritoriu, 
alternarea intervalului de deschidere și închidere ar putea permite partajarea staff-ului, în plus, acest lucru 
contribuie la crearea neconcurenței între personal, dar face proactive diferitele structuri aderente sistemului. 
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Mai mult decât atât, producția de instrumente derivate (cum ar fi depliant sau promovare), comercializarea 
pe scară largă reduce costurile unitare ale unui produs respins pentru toți participanții la rețea și ale căror 
costuri pot fi împărțite la un număr mai mare de subiecți. 

 
B Punctele slabe  

Partajarea anumitor funcții și, așadar, necesitatea de a se conforma alegerii colective, forțează 
participanții rețelei la pierderea unei autonomii și luări de decizie cu privire la rezultatele pe care 
rețeaua le alege să le realizeze. Deciziile necesare de a fi împărtășite/partajate pentru a îndeplini 
acordurile cu privire la produsele necesare de realizat ar putea solicita o perioadă mai lungă de timp 
pentru luarea deciziilor datorată necesității de a avea o înțelegere cu privire la posibilele contraste 
dintre diferiți participanți. 

 
C Oportunități 

Principala oportunitate care derivă din înființarea unui sistem sau rețea culturală este transformarea 
poziției și greutatea decizională a unei organizații astfel încât să poată crește masa ei critică pe un 
teritoriu mai mult sau mai puțin amplu în fața instanțelor pe planuri vaste, atât din punct de vedere 
decizional sau de gestionare, cât și bugetar. 

 
D Amenințări  

Principalele amenințări care descurajează participanții la un sistem de rețea sunt:  

• Consumul oportunist de către beneficiari și, prin urmare, o diferență între unii subiecți față de 
alții; 

• Participarea incorectă la cheltuielile colective, în special atunci când defalcarea costurilor nu a 
fost reglementată în faza de accord 

• Lipsa de respect față de ceilalți beneficiari atât în ceea ce privește luarea deciziilor, cât și în ceea 
ce privește managementul. 
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4.	 EXEMPLE	 DE	 FORMULE	 DURABILE	 PENTRU	 INSTITUȚIILE	
CULTURALE:	MODELE	DE	REȚELE	DE	MUZEE	REGIONALE	

În acest capitol sunt prezentate câteva modele și mai multe formule despre capacitatea de colaborare și 
capacitatea de a susține și promova parteneriatul public - privat cu sectorul economiei sau de a promova 
parteneriatul public-public (adică între muzeele naționale și muzeele municipalității) prin împărtășirea mai 
multor funcții aplicate sectorului cultural și în special în ceea ce privește gestionarea publicului, funcționarea 
în scară, rezultatele pe scară teritorială. 

 

	4.1	 Rețele	de	muzee:	exemple	în	toată	Europa	

Eticheta „Sistem muzeal” identifică o modalitate organizatorică din ce în ce mai frecventă în sectorul muzeal, 
realizată pentru a obține beneficii importante din punct de vedere al eficacității și eficienței, pe o piață a 
culturii din ce în ce mai complexă și în diferite realități teritoriale unde muzeele sunt adesea de dimensiuni 
mai mici (Pencarelli și Splendiani, 2011). 

Un „sistem muzeal” constituie un tip particular de „rețea de muzee”. În timp ce pentru „rețeaua de muzee” 
înseamnă un set generic de muzee care, prin acțiuni la diferite niveluri, încearcă să-și îmbunătățească 
activitățile și, prin urmare, rezultatele, termenul „sistem muzeal”, mai specific, necesită ca rețeaua să dețină 
propria sa structură administrativă dedicată sistemului, reguli bine definite și obiective stabile. 

Fenomenul, apărut în anii nouăzeci și studiat pe scară largă pentru cazuri precum rețeaua Muzeelor din 
Carnia (Bagdadli, 2001), devine din ce în ce mai relevant, de exemplu, în Italia, unde la nivel central 
implementează intervenții semnificative la nivel de reglementare. 

O contribuție recentă a Institutului Aspen Italia din 2013 se concentrează pe sisteme de natură teritorială - 
adică pe rețelele dintre muzeele ce aparțin aceluiași teritoriu, care se referă la diferite instituții publice sau 
private.  

Cu toate acestea, analiza nu ia în considerare sistemele de rețea compuse din muzee focusate pe aceeași 
temă și, de asemenea, exclud sistemele derivate din proiectarea de sus în jos, precum ”pole”-urile muzeale. 
Alegerea este legată de presupunerea că conservarea și valorificarea patrimoniului cultural este mai ales 
eficientă atunci când se referă la o zonă geografică specifică și poate contribui la dezvoltarea socio-economică 
a teritoriului de referință (Centro Studi TCI, 2000). 

Modelul folosit de Aspen și ilustrat aici coincide mai ales cu cele mai răspândite cazuri ale realității italiene a 
căror structură ar putea fi extinsă și la modelul propus cu acest proiect twinning. 
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Fig. 3 Modelul propus de Institutul Aspen pentru cazurile de studiu din Italia (Sistemele muzeale în Italia, Institutul Aspen 2013 p 3) 

 

4.2	 Sistemul	Muzeal	Național	Italian	

Legislația italiană introduce conceptul de sistem muzeal pornind de la Decretul legislativ 42/04, unde, în 
special în art. 114, identifică rolurile specifice ale îmbunătățirii teritoriale, schematizând trei pasaje succesive 
cu trei paragrafe menționate aici:  

1. Ministerul, regiunile și celelalte organisme publice teritoriale prin  concurs /cu ajutorul universităților 
stabilesc nivelurile de calitate minime uniforme ale activităților de valorificare cu privire la 
proprietatea publică și se ocupă de actualizarea periodică. 

2. Nivelurile menționate la alineatul (1) sunt adoptate prin decretul Ministrului cu acordul prealabil în 
cadrul Conferinței Unificate. 

3. Subiecții care, în conformitate cu articolul 115, gestionează activitățile de valorificare sunt obligați să 
asigure respectarea nivelurilor adoptate. 

Cu toate acestea, începând cu 2004, este necesar să așteptăm până în 2018 pentru ca dispozițiile alineatului 
1 al articolului 114 să fie activate; de fapt, mai exact anul acesta, Ministrul Patrimoniului și Activităților 
Culturale  formulează Decretul ministerial din 21 februarie 2018, prin care s-a instituit „Adozione dei livelli 
minimi uniformi di qualità per i musei și luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del 
Sistema museale nazionale”. ("Adoptarea nivelurilor minime uniforme de calitate pentru muzee și locuri 
culturale de apartenență publică și activarea Sistemului Național  Muzeal"). 

Acest decret face parte din obiectivul de a obține ca nivelul minim al calității tuturor muzeelor publice 
deschise pe teritoriul italian să uniformizeze și să redea multe dintre ipotezele identificate prin Actul/Legea 
de orientare privind standardele muzeale pregătită de același minister în 2001. 
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În standardul din 2018 se specifică că pe lângă siturile culturale de stat identificate prin art. 101 al Codului 
Patrimoniului Cultural și al Peisajului, de asemenea, muzeele și locurile de cultură care nu aparțin statului, 
publice sau private, în mod voluntar și printr-un sistem de acreditare definit în decret, pot avea acces la 
Sistemul Muzeal. 

Ulterior, prin Decretul Direcției Generale Muzee, s-au oficializat orientările/guidelines privind organizarea și 
funcționarea acestui sistem cu documentul din 20.06.18 privind organizarea Sistemului Național al Muzeelor 
care conține principiile de organizare și funcționare a acestui sistem. MIBAC subliniază: „Instrumentul de 
activare a sistemului și atingerea obiectivelor urmărite de acesta sunt nivelurile de calitate uniforme, 
adoptate de asemenea cu decretul și enumerate în anexa completă (din 21 februarie), care este rezultatul 
unei îndelungate activități interdisciplinare, efectuate în aplicarea articolului 114 din Codul Patrimoniului 
Cultural și al Peisajului"(www.MIBAC.it).  

La un nivel mai practic și organizațional, un Decret ministerial din 9 august 2018 numește Comisia care se va 
ocupa să facă operațional sistemul muzeal național. 

4.3	 Rețelele	Italiene		

Acest exemplu prezentat este de fapt cel care este adesea considerat în Italia ca o rețea: gestionarea rețelei 
de către o entitate juridică unică de realități diferite (de exemplu, o municipalitate care gestionează diferite 
structuri în rețea). 

Prin urmare, este necesar să se țină cont de gradul scăzut de complexitate al rețelelor de acest tip, în cazul 
în care interlocutorul juridic este doar unul și, prin urmare, contrastele sunt limitate la interlocutorii tehnici 
care sunt în schimb diferiți (de exemplu, custozii sau directorii muzeului). 

De exemplu, în lucrarea recentă a lui L. Cataldo (Lucia Cataldo, Muzeele și patrimoniul din Florența 2012), 
cazul orașului Bologna și rețeaua sa de muzeu-oraș este luat ca exemplu „... Un caz de îmbunătățire integrată 
a patrimoniului cultural public este reprezentată de inițiativa „Genus Bononiae -Musei nella città (Muzee în 
oraș)” 23, fondată în 2003 cu ideea de a promova inima medievală a orașului, cu cei patruzeci de kilometri 
de arcade incluse de UNESCO în lista patrimoniului mondial, considerând-o un mare muzeu”. 

În practică, Muzeul-oraș este format din clădiri restaurate de Fundația Cassa di Risparmio din Bologna 
structurate într-un itinerar cultural, artistic și muzeal divizat/ structurat în clădiri din centrul istoric al orașului 
Bologna, restaurate și reabilitate de o fundație bancară: în detaliu este Biblioteca de Artă și Istorie din San 
Giorgio in Poggiale, cu o bogată moștenire de carte din secolul al XVI-lea; complexul din San Colombano, cu 
colecția de instrumente muzicale antice de Maestrul Luigi Ferdinando Tagliavini; Biserica Santa Cristina, loc 
pentru concerte; Santa Maria della Vita, unde se află Compianto sul Cristo morto (Plângerile asupra lui Hristos 
Mort) de Niccolò dell'Arca; Palazzo Fava, pictat în frescă de Carraccis, centru pentru evenimente și expoziții; 
Casa Saraceni; complexul San Michele din Bosco (din care fundația bancară însuși și-a asumat administrarea 
părților monumentale din 2007); Palazzo Pepoli, un muzeu inovator dedicat istoriei orașului. 

Se folosesc diferite dispozitive multimedia, de la proiecții video la crearea unor medii interactive complexe, 
cu analize tematice în profunzime efectuate cu reconstrucții scenografice, covoare multimedia și instalații 
imersive, prezente, de exemplu, în sala dedicată pentru Felsina, Bolognei etrusce sau în holul formei urbis. 

Munca Aspen asupra cazurilor italiene menționate deja evidențiază analiza diferitelor sisteme muzeale 
eșantionate în funcție de vârstă de constituție, dimensiune și nivel de agregare, raportăm mai jos cazurile 
analizate în acest studiu: 
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Fundația Muzeelor din Torino. 

O fundație non-profit care nu distribuie profituri, a fost înființată în 2003, în conformitate cu liniile directoare 
și liniile de politică culturală adoptate de municipalitatea din Torino, în coerență și în continuitate cu funcțiile 
istorice și misiunile specifice ale muzeelor individuale. Ea urmărește scopul conservării, întreținerii și 
valorificării bunurilor culturale primite sau achiziționate din orice motiv și asigură gestionarea și 
îmbunătățirea activităților muzeale și culturale întotdeauna în vederea conținerii costurilor și creșterii 
veniturilor, prin implicarea subiecților privați. Este promovat de municipalitatea Torino în acord cu fundațiile 
de origine bancară și Regiunea Piemonte. 

 
Sistemul Muzeal al Provinciei Lecco.  

Sistemul a fost înființat în 2008 la inițiativa Provinciei Lecco de a garanta furnizarea serviciilor în funcție de 
criterii de economie, eficiență și eficacitate, datorită cooperării dintre autoritățile locale în exercitarea 
protecției și îmbunătățirea patrimoniului cultural. Obiectivele sale sunt: promovarea și intensificarea 
activităților coordonate; partajarea și raționalizarea resurselor; sporirea/promovarea relației dintre muzee și 
teritoriu prin promovarea itinerariilor culturale; pentru a încuraja schimbul de informații și echipamente între 
instituții, programe de cercetare și catalogarea activelor. 

 
Sistemul Muzeal al Provinciei Mantova.  

Sistemul a fost fondat în 2004 prin dorința administratorilor Provinciei Mantova, împărtășit cu întreg 
teritoriul provinciei, în urma unor mese/grupuri de lucru formate de managerii principalelor muzee din zonă 
și desfășurate în 2002-2003 în baza liniilor directoare și solicitărilor legislației din regiunea Lombardiei. Se 
bazează pe un proiect de fezabilitate pentru o rețea muzeală cofinanțată de Regiunea Lombardia și care se 
adresează tuturor provinciilor lombarde. 

 

Sistemul Muzeal din Valtellina. 

Sistemul muzeal a fost înființat în 2011, la inițiativa provinciei Sondrio, pentru a formaliza o cooperare, deja 
în curs din 2007, între unele muzee din Valtellina. Coordonarea, implementată fără a ține cont de modelele 
de referință, urmărește reducerea costurilor prin utilizarea la maximum a resurselor complementare 
disponibile. Este înființat ca o operație care vizează optimizarea rezultatelor din punct de vedere al 
comunicării și producției. 

 

Sistemul Muzeal al Provinciei Polesine.  

Sistemul s-a născut în 2013 din dorința unor muzee și a Provinciei Rovigo de a face cunoscute, îmbunătățite, 
calificate și promovate muzeele din teritoriu. Formalizarea acordului, gestionată de Departamentul de 
Cultură din Provincia Rovigo, a fost precedată de o analiză a resurselor teritoriale și de un studiu al modelelor 
de referință de către susținători. 

 

Bergbaumuseum (rețeaua muzeelor miniere din provincia Bolzano).  

Sistemul a fost înființat în 1988 la inițiativa Provinciei Autonome Bolzano, realizând dorința organelor politice 
de a activa minele abandonate și de a le transforma în muzee. 
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Muzeele din Maremma. 

Înființat în 2003 la propunerea provinciei Grosseto, sistemul muzeal provincial „Musei di Maremma” a fost 
oficializat în 2006 cu aderarea tuturor municipalităților implicate și cu delegarea gestiunii Sectorului Politicilor 
Culturale - Muzeele, Arhivele și Bibliotecile din municipalitatea Massa Marittima. Nevoia de a promova 
muzeele locale, de a-și îmbunătăți sustenabilitatea financiară și de a-și extinde misiunea culturală, a 
determinat să se efectueze în prealabil studii de fezabilitate și să se examineze experiențele celor mai 
apropiate rețele de muzee. Din 2012, parcul minier Colline Metallifere Grossetane a intrat în rețea. 

 

Muzeele din Carnia.  

Sistemul a fost înființat în 1998 la inițiativa Comunității Montane locale, pentru a promova patrimoniul 
cultural din teritoriului Carnic. Autoritatea a acceptat solicitările micilor primării, care au cerut o mai mare 
vizibilitate și partajarea resurselor și s-a plasat ca partener pentru un proiect european (fonduri interreg Italia 
- Austria), care garanta, cu o cofinanțare, începerea biroului rețelei.. 

 

Muzeele Sieneze  

Fundația Musei Sieneze s-a înființat în 2002 la inițiativa Provinciei Siena cu sarcina de a consolida și dezvolta 
sistemul muzeal anterior (unul dintre primele din Italia, fondat în anii 1990). Scopul Fundației Muzeelor 
Seneziene este de a sprijini muzeele și de a pune în aplicare o integrare a acestora cu patrimoniul cultural al 
locurilor în care se găsesc și ale căror particularități le manifestă, printr-un model de management de formă 
participativă. În perioada 2009-2011, a fost promovată o revizuire și actualizare suplimentară a statutului. 

 

Sistemul Muzeal al Provinciei Ravenna. 

Sistemul a fost înființat în 1997, la inițiativa Provinciei Ravenna, cu scopul de a promova un patrimoniu 
fragmentat, eterogen și răspândit, de a promova cunoștințele și de a ajuta muzeele în calea lor de creștere. 
Obiectivul sistemului este de a atrage mai multe resurse pe teritoriu (pe lângă realizarea unor economii de 
scară), pentru a integra investițiile rare rezervate până atunci pentru sectorul muzeal. 

 

Muzeele Picene. 

Sistemul a fost înființat în 2003, în urma participării la o licitație europeană, cu scopul de a apropia muzeele 
similare pentru a lucra în sinergie cu peisajul cultural din zona Piceno. Inițiativa a venit de la compania Proiect 
Zenone care a experimentat un proiect de rețea civică culturală în orașul Ripatransone, care a devenit ulterior 
promotorul municipalității. 

 

Sistemul Muzeal din Umbria. 

Sistemul muzeal din Umbria este reglementat de Legea regională 35/1990 și de la această dată este 
considerat operativ. Sistemul a fost revizuit cu Legea regională 24/2003 „Sistemul Muzeal Regional - 
Protejarea și promovarea patrimoniului cultural conectat". 
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Sistemul muzeal teritorial al Castelelor Romane și Prenestine. 

Sistemul a fost înființat în 2003 la inițiativa celei de-a XI-a Comunități Montane din Lazio, cu dorința de a 
crește prestigiul și vizibilitatea muzeelor individuale. Odată cu înființarea Adunării Directorilor și a 
Comitetului Tehnico - Științific, nucleul de gestionare a sistemului devine operațional. 

 	



 

 

Proiectul Twinning MD 13 ENPI OT 01 16 (MD/26) - Activitatea 4.4 

31 

	

5.	PATRIMONIUL	ȘI	SISTEMUL	REPUBLICII	MOLDOVA	

5.1	 Patrimoniul	arheologic		

Zona Carpatilor Balcanici - între Europa Centrală și Eurasia - și în special această zonă îngustă dintre 
râurile Prut și Nistru, păstrează dovezi importante ale celor mai vechi faze ale primei așezări 
europene. 

Dacă pentru comunitatea științifică teritoriul cuprins între aceste două râuri reprezintă unul dintre 
locurile cheie pentru studiul preistoriei nu numai a teritoriului Republicii Moldova, dificultatea 
obiectivă de a transpune dobândirile arheologice în informații accesibile pentru public face ca 
această bogăție de cunoștințe să fie practic necunoscută. 

Geografic, teritoriul regiunii Moldovei cuprinde pantele exterioare a Carpaților Moldovei și ai râului 
Prut, precum și câmpia dintre Prut și Nistru. Prezența celor două mari râuri navigabile și apropierea 
de Marea Neagră, precum și prezența axei de penetrare către Europa reprezentată de apropierea 
Dunării, stau la baza bogăției preistorice și istorice a teritoriului moldovenesc cu dovezi arheologice 
de interes extrem și dens distribuite pe platoul geologic care caracterizează întreaga națiune. 

Preistoria Moldovei acoperă perioada din paleoliticul antic care începe cu situl Bayraki descoperit 
de N.K. Anisjutkin (IMC RAS, Rusia) în 2010. Acesta este unul dintre cele mai vechi situri ale 
paleoliticului antic din Europa.  

     
Fig. 4 1a-c poziția siturilor Bayraki și Cosauti și a figurinei feminine paleolitice de la Cosauti 

 

Aici a fost descoperit un depozit aluvial care reprezenta acoperirea a șapte paturi terasate ale Nistrului 
(Pleistocene). În același timp, a fost studiat de către A. L. Chepalyga pentru epoca și reconstrucția mediului 
râului Nistru, un sistem de aluviune din apropierea orașului Dubăsari. Sistemul de terasă este compus din: 
trei terase - VIII, VII, VI (epoca Pleistocenă) cu artefacte și 3 terase - VI înaltă, VI joasă, V. Vârsta celor mai 
vechi instrumente umane vechi din pietricele aluviale este de 0,8-1,2 milioane de ani. Solurile fosile și 
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pedosedimentele sunt studiate, iar analiza palinologică a arătat o acoperire cu stejar, fag, carpen, ulm, tei, 
alun etc.) asemănătoare cu stepa. 

Chiar și paleoliticul superior este bine documentat în Moldova prin săpături foarte importante, cum ar fi cele 
de la Cosauții, lângă Soroca. Descoperit în 1978, situl arheologic a fost cercetat în mod sistematic în perioada 
1981-1997, oferind descoperiri arheologice remarcabile, iar acest sit „poate fi citat printre puținele așezări 
paleolitice ale zonei est-europene unde s-au efectuat cercetări arheologice interdisciplinare, complexe și 
sistematice“. 

Aici vestigiile din Paleoliticul Superior mărturisesc o activitate exclusivă de vânătoare pentru un anumit tip 
de ren: seamănă superficial cu renul modern de tundră, dar se distinge prin dinți relativ mai mari și volum 
mai mic al cavității nazale: ipoteza arheologilor (Ilie Borziac) cu privire la vânătoare: migrarea turmei de cerbi 
care traversa râul probabil în cel mai convenabil loc a fost atacată de vânători și sacrificată fără nicio selecție 
specifică. Evident, această strategie de vânătoare necesită resurse umane semnificative. În Cosauti 
arheologul I. Borziac a găsit Gravettian stratums în care au aparut figurine umane și zoomorfe, oase incrustate 
cu picturi matematice și geometrice". Pe o amuletă de piatră era încorporată o adevărată enciclopedie 
matematică a omului paleolitic1 și mormântul unui copil nou născut - 6 luni. Statura de aproximativ 607 mm, 
iar datele indică o perioadă cuprinsă între 19.000 și 18.0002. Acest mormânt este foarte asemănător cu 
necropolele Sungir (Rusia) și Balzi Rossi (Italia). 

   
Fig. 5 a-b Ceramica culturii Cucuteni. Perioada neolitică. Muzeul Național de Istorie al Moldovei din Chișinău.  

 

În perioada neolitică, teritoriul a fost influiențat în mare măsură de una dintre cele mai bogate culturi 
neolitice cunoscute. Peisajul dintre râul Nistru și munții Carpați spre vest vede răspândirea culturii Cucuteni-
Trypolie care își ia numele de pe siturile (din România și Rusia) unde a fost identificată pentru prima dată. 

Această cultură care se dezvoltă între 5500 î.Hr. și 3000 ne oferă dovezi foarte interesante, în primul rând 
olăria foarte bogat pictată, sate mari de fermieri (dintre care unii cu peste 15.000 de locuitori) cu un sistem 
complex de case, în mai multe cazuri cu un plan circular.  

Majoritatea așezărilor Cucuteni erau formate din așezări mici cu densitate mare (distanțate între 3 și 4 km), 
concentrate mai ales în văile râului Prut și Nistru. În faza Trypolie de mijloc (aproximativ 4000 - 3500 î.e.n.), 

 
1 I. Borziac, Inceputurile istorie Moldovei, Stiinta 1996; A. Vartic, Întrebarea cu privire la 
paleoinformatica, DAVA INTERNATIONAL 2001) 

2 Valeanu et al 2012 p. 25 
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populațiile au construit cele mai mari așezări din Europa Neolitică, unele conținând 1.600 de structuri și 
15.000 de locuitori. 

Unul dintre cele mai remarcabile aspecte ale acestei culturi a fost distrugerea periodică prin incendiu: fiecare 
nivel de locuire, după o viață de aproximativ 60 - 80 ani, mărturisesc că casele erau arse.  

Scopul arderii acestor așezări este un subiect de dezbatere între cercetători; unele dintre așezări au fost 
reconstruite de mai multe ori pe nivelurile de locuire anterioare, păstrând forma și orientarea construcțiilor 
mai vechi. 

Au fost găsite statui femeiești de argilă  și amulete care datează din această perioadă. Articole de cupru, în 
principal brățări, inele și cârlige, se găsesc ocazional. Un stoc/depozit cu un număr mare de articole de cupru 
(o comoară - vezi imaginea) a fost descoperit în satul Cărbuna, alcătuit în principal din obiecte de bijuterie, 
care datează de la începutul mileniului al V-lea î.Hr. 

Recent, aceasta a dus la o dezvoltare timpurie a metodelor non-invazive (adică VD Duckin a folosit 
magnetometrul pentru cercetări începând încă din 1974. Mai multe cercetări au fost organizate gratuit de 
Universitad din Berlin pe situl Miciurin Odaia în 2005 și din 2009 RGK Frankfurt am Main a fost implicată în 
diferite cercetări preistorice ale Antichității târzii și ale cercetărilor medievale). Începând cu 2010, 
Universitatea din România a fost implicată în unele săpături la siturile din Epoca Fierului, precum Sângerei și 
Petreni, unde s-au descoperit 498 de case radiale și construcții distribuite pe 14 ha. 

 
Fig. 6 Situl moldovenesc Petreni din raionul Drochia a fost detectat prin paleomagnetism și nu a fost încă săpat. Perioada Eneolitică 

Dar cantitatea mare de situri arheologice moldovenești săpate, având în vedere faza culturii Mormântelor 
Tumulus care s-a dezvoltat de la Epoca metalelor până la romanizarea Daciei antice. Aceasta este, probabil, 
și cea mai cunoscută perioadă din istoria veche a Moldovei și rezultatul unor cercetări arheologice mai mari. 

În 101, împăratul roman Traian a cucerit Dacia și o monedă romană comemorează cucerirea cu reprezentarea 
unui dar simbolic de struguri pentru a sublinia semnul distinctiv și generozitatea noii provincii a imperiului. 
Un proces subteran de diseminare începe cu Romanizarea. 

Între 130 și 160 frontiera estică a imperiului a fost fortificată de Adrian, urmașul lui Traian cu construcția 
Valului Roman (zid de apărare) ale cărui vestigii sunt cunoscute în Republica  Moldova astăzi sub numele de 
Valul lui Traian. 
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Fig. 7: Valul Roman (sursa: http://www.heymoldova.com/2018/09/07/leggi-notizia/argomenti/luoghi/articolo/valul-lui-traian-la-
grande-muraglia-moldava.html) 

 

Între anii 271-275 armata romană s-a retras din Dacia și valurile succesive de triburi de migranți au invadat 
fosta colonie romană și au început să se amestece cu populația romană sedentară lăsată în urma defunctei 
administrații romane. Frontiera Dunării Imperiului Roman se sfărâmă. 

Basarabia - numele dat adesea regiunii Moldovei între râurile Nistru și Prut - a fost invadată de valuri de 
barbari, iar zona avea mulți stăpâni. Treptat, sub diferite influențe, se dezvoltă naționalitatea Vlahă (sau 
română). O parte a zonei se află sub stăpânirea Rusiei Kievene între secolele X și XI, și mai târziu, trece sub 
prinții galițieni. Din 1241 până în secolul al XIV-lea, Moldova a fost vasal al tătarilor. 

5.2	Patrimoniul	Arhitectural	

Primele dovezi construite sunt rămășițele fortificațiilor geto-dacice și ale fortificațiilor romane. De fapt, acest 
teritoriu a fost întotdeauna un „hotar” și o răscruce între Est și Vest, iar prezența multor structuri fortificate 
reprezintă această particularitate. Cetatea Soroca, o structură impunătoare din piatră construită în secolul al 
XVI-lea și Cetatea Tighina, reconstruită în 1708 pe ruinele unei fortificații anterioare, sunt cele mai cunoscute 
exemple. 

Urbanizarea scăzută a permis conservarea a numeroase sate rurale care păstrează caracteristicile diferitelor 
grupuri etnice care populează Republica Moldova. Este deosebit de bogat, în ciuda politicilor și a interdicțiilor 
regimului sovietic, patrimoniul religios.  

Încă din Evul Mediu, bisericile și mănăstirile ortodoxe au fost săpate/sculptate în zidurile din stâncă pe lângă 
râuri  sau construite din lemnul prețios al pădurilor din Codru. În aceste locuri s-au scris primele cronici ale 
istoriei Moldovei. Între Prut și Nistru există peste 30 de mănăstiri, de la peștera stâncoasă de la Țipova până 
la cea din Căpriana, ale cărei atestări documentare datează din 1470. 

Moldovenii sunt foarte mândri de vinăriile lor. Producția de vin s-a răspândit în Moldova sub dominația 
țarilor. Vinăriile sunt printre principalele obiective turistice. Vinăria Mileștii Mici, cu complexul tunelului 
subteran care se întinde pe 120 km, este una dintre cele mai vizitate destinații din țară. Mărturiile prezenței 
evreiești sunt și ele un obiect de interes, mai ales în afara țării, pentru descendenții celor care au scăpat de 
exterminare, obiect al comunității în timpul secolului XX. 
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Pe lista patrimoniului mondial UNESCO, Republica Moldova este prezentă cu una dintre componentele sitului 
serial al Arcul Geodezic Struve, un lanț de triangulări, care se întinde pe 2820 de kilometri (de la Hammerfest, 
în Norvegia, până la țărmurile Mării Negre), folosită în secolul al XIX-lea de savantul germano-rus Friedrich 
Georg Wilhelm von Struve pentru a calcula forma și dimensiunea exactă a pământului. 

Peisajul cultural din Orheiul Vechi se află încă în Lista Tentativă, un context naturalist, arhitectural și 
arheologic, în special reprezentativ pentru interacțiunea dintre om și natura peisajului moldovenesc, și 
Cernoziom, un sol caracteristic al stepei Bălțului. 

De exemplu la Orheiul Vechi, cel mai cunoscut sit din Republica Moldova, au fost descoperite în urma 
cercetărilor și săpăturilor tradiționale 19 structuri sau monumente diferite, din perioada geto-dacică (sec. IV-
III î.Hr.) până în secolul 19 (mai multe case tradiționale). 

 

4.2.1 Patrimoniul sovietic 

Patrimoniul cultural, în special arhitectural și 
figurativ, legat de perioada sovietică merită o 
discuție separată. Acestea sunt bunuri, uneori 
de mare calitate, care din motive ușor de 
înțeles sunt slab studiate și puțin evaluate. Un 
patrimoniu cultural material și imaterial care 
merită să fie documentat, evaluat și 
comunicat în mod adecvat printr-o narațiune 
muzeală adecvată și modernă, care ar putea 
deveni în același timp un instrument de 
conștientizare a identității sale particulare 

pentru acest stat tânăr. 

 

4.3 Patrimoniu cultural intangibil 

În cadrul politicilor culturale, se acordă o mare atenție patrimoniului cultural imaterial extrem de bogat, 
datorită și faptului că de-a lungul mileniilor s-au stratificat diferite culturi și tradiții: indo-europeană, pre-
indo-europeană, arhaică, tracică, slavă, romană, etc. celtică, gotică hunică, turcă, țigănească, care au îmbinat 
parțial și au menținut în parte caractere distincte, așa cum sunt reprezentate simbolic de chestiunea cu privire 
la limba națională. Această diversitate este exprimată într-o multiplicitate de moduri de la tradiții de 
construcție la mâncare, la decorațiuni. 

În prezent, trei elemente sunt incluse pe Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial, prevăzută de 
Convenția Unesco pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (Paris 2003), a cărei arie teritorială 
este Republica Moldova. 

- Meșteșugul tradițional al covoarelor de perete în România și Republica Moldova - (2013) 

Fig. 8-Chișinău – Circul – 1978-1981 arhitecți Shoikhet  

și A. Kirichenko 
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- Colindul de ceata bărbătească, tradiție 
din perioada Crăciunului3 (2016) care include 
ritualul de Crăciun pentru care, în ajunul 
Crăciunului, grupuri de copii merg din casă în 
casă prin sate, cântând cântece tradiționale. 

Practici culturale asociate zilei de 1 martie- 
(2017) care includ rituri tradiționale, 
transmise din antichitate, legate de 
sărbătorile începutului primăverii 4. 

 

 

	

5.3	 Muzeele	în	Republica	Moldova		

Istoria muzeelor din Republica Moldova este relativ recentă și nu este foarte studiată. Multe informații în 
special despre înființarea și evoluția muzeelor au fost obținute din interviuri5 cu directorii muzeelor în timpul 
misiunilor desfășurate în Moldova în martie și iunie 2018 sau pe site-urile lor web. 

În ciuda unor încercări de a înființa un muzeu public, abia în 1889, pornind de la expoziția de agricultură și 
meșteșuguri, a fost inaugurat „Muzeul Zoologic al agriculturii și meșteșugurilor”. Transferat în noua clădire, 
special concepută și construită, este nucleul original al actualului Muzeu de Etnografie și Istorie Naturală, cel 
mai vechi muzeu din Moldova. 6 

 
3 În fiecare an înainte de Crăciun, grupuri de tineri se adună în sate din România și Republica Moldova pentru a se pregăti 
de tradițiile Colindatului. În ajunul Crăciunului, merg din casă în casă interpretând cântece festive. După aceea, gazdele 
oferă colindătorilor tradiționalele daruri și bani. Melodiile au un conținut epic, adaptat la circumstanțele individuale ale 
gazdelor. Colindătorii cântă, de asemenea, colinde speciale, de bun augur pentru fetele necăsătorite și dansează cu ele.  
4 Principala practică constă în confecționarea, oferirea și purtarea unui fir roșu și alb, care este ulterior dezlegat atunci când 
se vede primul copac înflorit, rândunică sau barză. Alte câteva practici locale fac parte, de asemenea, dintr-o sărbătoare 
de primăvară, cum ar fi acțiunile de purificare din Moldova. Acest obiect se consideră că oferă o protecție simbolică 
împotriva pericolelor, cum ar fi vremea capricioasă, practica asigurând o trecere sigură de la iarnă la primăvară pentru 
persoane, grupuri și comunități. Toți membrii comunităților în cauză participă, indiferent de vârsta lor, iar tradiția contribuie 
la coeziunea socială, schimbul intergenerațional și interacțiunea cu natura, favorizând diversitatea și creativitatea. Educația 
informală este cel mai frecvent mijloc de transmitere: în zonele rurale, fetele tinere sunt învățate de către femeile în vârstă 
cum să confecționeze firul, în timp ce în zonele urbane, ucenicii învață de la profesori, meșteri și prin educație informală. 
O altă ocazie de transmisie este oferită de atelierele de confecționare a Martenitsa / Martinka / Mărțișorului organizate de 
muzeele etnografice. Comunitățile în cauză sunt implicate activ în eforturile de inventariere, cercetare, documentare și 
promovare a elementului și numeroase proiecte culturale orientate spre salvgardarea acestuia sunt în derulare. 
5 În cadrul Twinningului în timpul „vizitelor de scurtă durată” au fost realizate interviuri cu conducerea superioară a 
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și a unor directori ai muzeelor naționale și locale:Dl  Andrei Chistol, MECC, 
Secretar de Stat, Dna Svetlana Pociumban, MECC, Șef	al	Direcției patrimoniu cultural, Dna Mariana Mischevca, consultant 
principal, Direcția patrimoniu cultural, MECC, Dna Valeria Suruceanu, președinte, ICOM Moldova Comitetul Național, Dl 
Tudor Zbârnea, Director al Muzeului Național de Artă al Moldovei, Dl Petru Vicol, Director al Muzeului Național de 
Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău, Dna Lucia Postica, vice director al Muzeului Național de Artă al Moldovei;, Dl 
Gheorghe Postica, Șef	 de Cabinet, ex vice ministru al MECC, Dna Tatiana Nicolaescu vice director al Casei-Muzeu 
„Alexandr Pușkin”. 
6 M. Ursu, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, ed. Știința, 2014 

Fig. 9- Practica rituală a Colindatului - în Satul Vădeni, 
Soroca. Fotografie: Varvara Buzila © Muzeul Național 
de Etnografie și Istorie Naturală, Republica Moldova 
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În 1906 a fost inaugurat Muzeul de antichități ecleziastice, urmat în 1908 de deschiderea Muzeului regiunii 
Nistrului din Soroca, astfel în Tighina, în nordul țării, în 2014 se  înființează Muzeul de Științe ale Naturii. 

În perioada cuprinsă între 1918 și 1940, numărul muzeelor a crescut considerabil sub presiunea identității 
naționale redescoperite; în 1939 a fost fondat Muzeul de Arte Plastice la Chișinău. 

În perioada sovietică, în special în cea a muzeelor locale, aceasta a crescut considerabil și, în prezent, fără 
discuție constituie majoritatea. Cele mai multe dintre aceste instituții au fost înființate la inițiativa 
entuziaștilor și a voluntarilor locali între 1980 și 1992, datorită și sprijinului tehnic și științific al Muzeului de 
Stat de Istorie și Studii Regionale, la acea vreme (actualul Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală). 
În perioada sovietică au fost transformate în instituții locale cu alocarea unui buget mic și a resurselor umane. 
Deși primul obiectiv a fost propagandist, această politică a permis cercetarea, colectarea și studiul unei 
cantități de materiale și documente privind diversitatea culturală a țării. Recent, imposibilitatea 
administrațiilor locale de a găsi resursele necesare a dus la transformarea acestor muzee în filiale ale 
muzeelor naționale sau la închiderea acestora. 

În prezent, muzeele moldovenești incluse în registru în 2018 sunt 127 la număr, (anexa 2), împărțite în 
conformitate cu clasificarea prevăzută de lege. Sunt concentrate în principal în partea centrală a țării și există 
doar șase muzee naționale și, cu excepția rezervației naturale „Orheiul Vechi”, toate se află în capitala 
Chișinău: 

Muzeul Național de Istorie a Moldovei; 

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală; 

Muzeul Național de Artă al Moldovei; 

Rezervația cultural-naturală "Orheiul Vechi"; 

Muzeul Național de Artă al Moldovei de Literatură "Mihail Kogălniceanu"; 

Casa-Muzeu „Alexandr Pușkin” 
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6.	ANALIZA	CADRULUI	LEGISLATIV	AL	REPUBLICII	MOLDOVA	CU	
PRIVIRE	 LA	 RECOMANDĂRILE	 PENTRU	 ÎMBUNĂTĂȚIREA	
DOMENIULUI	REGLEMENTĂRII	

6.1	 Legislația	în	vigoare	în	prezent 

Constituția Republicii Moldova în domeniul culturii prevede libertatea de creație (articolul 33) și are în vedere 
datoria fiecărui cetățean de a proteja mediul natural și de a păstra și proteja siturile și monumentele istorice 
și culturale ale țării (art. 58). 

Aparatul legislativ a fost obiectul unui proces profund de reformă, care a afectat și sectorul patrimoniului 
cultural, chiar dacă activitatea de revizuire nu a schimbat abordarea disciplinară de specialitate a legislației 
privind patrimoniul cultural. Cu alte cuvinte, nu există un singur text care să trateze subiectul într-o manieră 
organică7, ci texte juridice distincte care abordează separat diferitele domenii disciplinare, distingându-le nu 
numai între bunuri și activități, ci și între diferite tipuri de bunuri: patrimoniu cultural imaterial, patrimoniu 
cultural mobil, un patrimoniu cultural imobiliar în sine divizat în patrimoniu istoric construit și patrimoniu 
arheologic8. 

Acest lucru răspunde unei viziuni extrem de sectoriale și este baza multor probleme critice. Prezența unor 
legi distincte, fiecare cu propriile sale regulamente, nu numai că face dificilă concentrarea pe principiile 
generale, ci și o perspectivă de ansamblu asupra impactului. În plus, fragmentarea extremă a normelor și 
competențelor are ca rezultat procese administrative extrem de complexe și greoaie, care se confruntă cu 
lipsa resurselor umane, ceea ce nu facilitează gestionarea bunurilor. 

La aceasta se adaugă faptul că peisajul nu este printre competențele Ministerului Educației și Cercetării 
Culturii. 

În strategia națională de dezvoltare a perioadei de cinci ani 2016-2020, Patrimoniul Cultural are un rol 
secundar și indică o asistență/ameliorare generală scăzută atribuită ca pârghie de dezvoltare a țării. Lipsa de 
atenție asupra patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare se ivește din recunoașterea multor programe 
de cooperare bilaterală multilaterală și internațională. 

La fel ca multe alte țări din Europa Centrală și de Est, moștenirea a aproape 50 de ani de dirigism economic 
influențează puternic modul în care este abordat patrimoniului cultural de către factorii de decizie. Aici, mai 
mult decât în altă parte, nu există o conștientizare a transversalității culturii, deși această afirmație este 
adesea menționată în documentele oficiale. 

Cu toate acestea, deși cooperarea în sectorul cultural este marginală, în ultimii ani au fost lansate inițiative și 
experiențe pentru a consolida conștientizarea rolului culturii în procesele de dezvoltare și participarea 
culturală. 

Orientările/guidlines pentru politicile culturale sunt definite în strategia „Cultura 2020”. Ce se referă la 
Strategia „Europa 2020”, cu care împărtășește obiectivul consolidării sectorului cultural prin stimularea 
efectelor pozitive ale acesteia în viața economică și socială în ceea ce privește educația, ocuparea forței de 
muncă și îmbunătățirea calității vieții. 

 
7 Legea privind meșteșugurile artistice populare (2003); Legea privind organizația publică națională de radiodifuziune 
„Compania Teleradio Moldova” (2002); Legea cu privire la teatre, circuri și organizații de concerte (1999); Legea culturii 
(1994); Legea privind drepturile de autor și drepturile conexe 
8 Pentru o perspectivă mai clară a complexității cadrului de reglementare, consultați secțiunea cultură a MECC website 
https://mecc.gov.md/ro/content/patrimoniu-cultural 
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În analogie cu programul european, pornind de la o listă de priorități, strategia identifică un set de programe 
coordonate pentru sectorul cultural, bazate pe următoarele principii: 
- Protecția și plăcerea de a se bucura/ beneficia de patrimoniului cultural reprezintă o prioritate națională; 
- Accesul la cultură este o valoare pentru cetățeni; 
- Producerea de valori și servicii culturale ca instrument pentru dezvoltarea economică a țării; 
- Promovarea factorului cultural în educație și creșterea cetățenilor. 

Viziunea pe care se bazează strategia prevede că la 31 decembrie 2020 sectorul cultural va fi creativ și 
independent, patrimoniul cultural protejat și integrat în mod adecvat în diferitele politici naționale și 
regionale cu activități care vizează dezvoltarea durabilă a teritoriilor. 

Strategia constă în patru obiective prioritare: 
- Protejarea patrimoniul cultural al țării și diversitatea acestuia; 
- Garantarea/asigurarea circulației reale și virtuale a produselor culturale; 
- Creșterea economiei sectorului cultural și a industriilor creative; 
- Consolidarea contribuției culturii la dezvoltare și coeziune socială. 

Lipsa resurselor alocate, lipsa de transparență, slaba integrarea cu politicile altor sectoare, fac practic 
imposibil realizarea obiectivelor stabilite.9 

 

6.2	 Analiza	legislației	actuale	
Într-un context mai general al reviziei de reglementare a sectorului, problema subiectului muzeelor a fost 
revizuită recent cu legea nr. 262 din 7 decembrie 2017 „legea muzeelor” (anexa nr. 1), publicată în Monitorul 
Oficial la 12 ianuarie 2018 și intrată în vigoare la 18 aprilie a aceluiași an. 

Împărțite în 9 capitole și 27 de articole, cele nouă reglementări de punere în aplicare preconizate nu au fost 
încă adoptate în întregime. În special, regulamentul privind sistemul de acreditare lipsește. 

Scopul explicit este de a stabili un cadru de reglementare care să permită dezvoltarea muzeelor. 

Obiectivul prioritar al legiuitorului, astfel cum a reieșit din interviurile cu Secretarul de Stat Andrei Chistol și 
cu Șefa departamentului Patrimoniu cultural - Svetlana Pociumban, este, de asemenea, stoparea 
dezmembrării muzeelor locale. Motivele care stau la baza fenomenului sunt de natură diferită: lipsa 
resurselor disponibile în cadrul administrațiilor locale, ca urmare a fragmentării și a crizei economice, și, a 
tendinței, tipice pentru o mare parte a țărilor est-europene după căderea blocului sovietic, de exploatarea 
„sălbatică” a resurselor imobiliare, sunt printre cele mai frecvente. Dacă pe de o parte managementul 
Muzeelor este un factor de cost, vânzarea / dispunerea clădirilor, adesea printre cele mai valoroase deținute 
de către administrații, este folosită ca sursă de venit utilă pentru a garanta serviciile primare cetățenilor, într-
un context de management puternic centralizat al resurselor publice. 

Legea impune, de asemenea, responsabilizarea și conștientizarea administrațiilor locale de necesitatea de a 
garanta și consolida prezența muzeelor pe teritoriu. 

 
9 https://www.culturalpolicies.net/web/moldova.php?aid=41&curln=103 
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Analiza textului normativ realizată în cadrul Proiectului Twinning a evidențiat câteva aspecte critice, care au 
fost aduse la cunoștința autorității guvernamentale în vederea emiterii actelor de reglementare. 

Un prim aspect privește posibilele efecte transversale/intersectoriale ale diferitelor dispoziții legislative care 
vizează sau afectează sectorul, având în vedere fragmentarea extremă a aparatului legislativ în sectorul 
cultural. 

Un al doilea aspect vizează rolul muzeelor ca factor de dezvoltare socio-economică și de calitate a vieții 
pentru comunități. În absența unei dispoziții specifice în cadrul legislației primare, ar fi oportun ca acest 
aspect să fie subliniat și în reglementări ca factor determinant pentru „acreditarea" preconizată. 

Față de legislația anterioară, în această lege se țin foarte mult cont de aspectele procedurale și nu se 
neglijează aspectele conceptuale. În general, sistemul proiectat pare a fi excesiv de complex și articulat în 
raport cu numărul limitat de muzee existente (127 în total) și cu resursele umane și financiare disponibile. În 
unele aspecte apare foarte detaliat și abstract în definiția instituțiilor și organismelor responsabile de 
gestionarea sistemului, dar foarte schematic și uneori aproximativ în concentrarea asupra diverselor etape 
ale procesului de management și asupra misiunii muzeului. 

Structura textului pare să fie confuză în unele părți, iar unele subiecte sunt tratate în mod fragmentar, cum 
ar fi statutul juridic și patrimoniul muzeelor. 

Mai mult, unele aspecte, precum revocarea acreditării, lichidarea, circulația bunurilor par a fi tratate 
insuficient și nu suficient de clare, dând naștere la diverse interpretări posibile. 

Capitolul 1– Dispoziții generale 

Capitolul 2- Muzee

Capitolul 3- Arhitectura și acreditarea Muzeelor

Capitolul 4 - Patrimoniul Muzeelor

Capitolul 5- Instalații tehnice materiale și financiare ale muzeelor

Capitolul 6 -Management

Capitolul 7- Autorități competente

Capitolul 8- Sancțiuni

Capitolul -9 Reguli de tranziție și finale

Fig. 10 – Structura legii nr. 262 of 7 Decembrie 2017 «legee muzeelor» 
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6.2.1 Definiție 

Conform articolului 2 din lege, muzeul este o „instituţie de cultură, aflată în serviciul societăţii, care 
achiziționează, conservă, cercetează şi valorifică, în special prin expunere, patrimoniul material și imaterial 
în scopul cunoaşterii, educării şi al recreării publicului larg”. 

Pe baza acestei definiții, muzeul îndeplinește următoarele funcții: 

Colectarea, dezvoltarea, catalogarea și cercetarea patrimoniului muzeului; 

Conservarea și restaurarea patrimoniului muzeului; 

Îmbunătățirea culturală educațională și științifică a patrimoniului muzeului; 

Atunci când comparăm cu definiția adoptată în legislația anterioară,10 “Muzeele sunt instituții non-profit cu 
sau fără statut juridic, înregistrate pe căile legii”, se acordă o atenție mai mare rolului serviciului pentru 
societate și importanței patrimoniului cultural intangibil. Cu toate acestea, în comparație cu definiția actuală 
a ICOM11, ”remarcăm absența a trei atribute substanțiale: în slujba societății, permanent și non-profit.” 

 
6.2.2 Statut  

Muzeele pot fi organizate ca instituții autonome (articolul 3) cu sau fără statut juridic și includ instituții cu 
statut de filială sau secție. Pot fi publice sau private (art. 6 c.1). Pe baza acestei distincții, legea prevede, 
pentru unele aspecte, dispoziții diferite. 

 

6.2.3 Clasificare 

Muzeele sunt clasificate, în conformitate cu cele stabilite prin articolul 5, în muzeele naționale, regionale și 
muzeale ale unității teritoriale autonome Găgăuzia, muzee locale și instituționale, în funcție de relevanța lor 
teritorială, de mărimea și importanța patrimoniului, precum și de capacitatea științifico-tehnică. 

Decizia privind clasificarea depinde de subiectul fondator, cu excepția statutului de muzeu național, ceea ce 
pare a fi atribuit prin decizia guvernului la propunerea MECC.  

Această diviziune aparent clară, însă, se pretează la o neînțelegere ușoară între relevanța teritorială și dreptul 
de proprietate. Deși coincid adesea, cele două specificații sunt distincte. De fapt, distincția dintre muzeele 
regionale sau locale sau cele instituționale intră în joc alternativ între proprietatea și nu relevanța teritorială 
cu confuzia chiar și la nivel statistic. 

Pe baza caracteristicilor fizice ale patrimoniului și a metodelor de expunere, legea distinge muzeele situate 
în spații închise și în spații deschise (situri și rezervații culturale cu caracter arheologic, istoric, artistic, 
etnografic, tehnic și arhitectural care includ terenuri și clădiri). 

Această distincție pare a fi parțial conflictuală și reflectă problema distincției rigide între diferite tipuri de 
patrimoniu: arheologic, istoric, etnografic, memorialistic, deoarece în majoritatea muzeelor sunt expuse 

 
10 Legea 27 decembrie 2002 n.1596 art. 5 ”Muzeele sunt instituții necomerciale cu statut de persoană juridică, înregistrate 
în modul stabilit de lege”.  

11 “Un muzeu este o instituție permanentă fără scop lucrativ, în serviciul societății și a dezvoltării sale, deschisă publicului, 
care achiziționează, conservă, cercetează, comunică și expune patrimoniul tangibil și intangibil al umanității și al mediului 
său în scopul educației, studiului și recreării”. Cu toate acestea, ICOM a lansat un „apel” pentru a realiza o nouă definiție, 
care va fi transmisă Conferinței Generale a ICOM de la Kyoto în 2019. 
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materiale de diferite tipuri și atunci când se referă la un singur tip, există adesea un conflict normativ între 
clădire și colecție, așa cum se întâmplă de exemplu în cazul muzeelor arheologice, păstrate în clădiri de 
interes arhitectural. 

Ca exemplu, această clasificare ar fi dificil de utilizat în prealabil pentru situl național: Rezervația Naturală 
Orheiul Vechi. 

 

6.2.4 Instituția și acreditarea 

Legea se concentrează apoi pe procesul de constituire a muzeelor, definind elementele și cerințele necesare. 
Chiar dacă este evidentă lipsa semnificativă de definire explicită a misiunii muzeului. 

Procesul de înființare poate fi început de subiecte publice și private și diferă în funcție de relevanța muzeului 
și a subiectului fondator. 

Legea stabilește, de asemenea, etapele fundamentale ale procesului, care se încheie cu înregistrarea în 
registrul muzeelor, stabilită și administrată de minister și elementele necesare pentru funcțiunare. 
Următoarele diagrame ilustrează fazele procesului prevăzute la articolele 6 și 7 din lege. 

 

 

 

emiterea 
deciziei de 
înființare a 
instituției 
muzeale;

înființarea 
instituției 
muzeului

acumularea și documentarea 
în conformitate cu cerințele 

legale ale patrimoniului 
cultural destinat 

muzeografiei;

elaborarea și aprobarea de 
către autoritatea de tutelă a 

reglementării de organizare și 
funcționare a instituției 

muzeului;

identificarea și angajarea 
personalului necesar pentru 

muzeu;

prevederea spațiilor în 
edificiu pentru asigurarea 
imobilului / spații pentru 

muzeu;

asigurarea mecanismului 
economic și financiar

înregistrarea 
instituției 
muzeului

Fig.11- Stages of the process of establishing Moldavian museums - 
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Muzee naționale 
Muzee 

instituționale 
regionale, locale 

Muzee Private 

  

 

Fig.12- Schemă de ilustrare a diferitelor metode de acreditare în funcție de tip 

Registrul este gestionat de către Departamentul Patrimoniu Cultural al Ministerului, în baza regulamentului 
emis la 12 iulie 2018, care reglementează funcționarea acestuia 12 

Muzeele incluse în registru sunt supuse unui proces de acreditare de patru ani. 

Acreditarea intră în competența aceluiași minister, în urma avizului pozitiv al Consiliul Național al Muzeelor 
și Colecțiilor. Regulamentul aferent nu a fost încă emis, iar acesta rămâne unul dintre aspectele mai puțin 
clare ale legii; nu este clar, de exemplu, dacă revocarea implică închiderea și transferul colecțiilor. 

 

6.2.5 Competențe  

Atribuțiile referitoare la muzee sunt identificate în capitolul VII al legii: 

 
12[Regulamentul cu privire la Registrul muzeelor din Republica 
Moldova]“https://mecc.gov.md/sites/default/files/reg_registru_muzeelor.pdf; 
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Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în conformitate cu articolul 23, este administrația centrală 
competentă în sectorul muzeelor, care este responsabilă de elaborarea și dezvoltarea strategiilor relevante 
în acest domeniu. Acesta garantează respectarea legilor, reglementărilor și metodologiilor pe această temă. 

Conform art. 24 din lege, Consiliul Național a Muzeelor și Colecțiilor este organul consultativ al Ministerului 
Educației, Culturii și Cercetării și are un rol important. Consiliul este format din specialiști renumiți, numiți de 
ministru și rămân în funcție timp de 4 ani. Funcționarea sa este stabilită printr-un regulament ministerial, 
așteptând să fie emis.13 

Conform articolului 25, administrațiile publice locale exercită atribuții pentru muzee prin angajații lor: 

- numiște și demite personalul de conducere al muzeului; 

- Asigura finanțarea activităților muzeale; 

- asigură dezvoltarea colecțiilor și asigură siguranța expozițiilor și muzeelor; 

- Monitorizează. 

 
6.2.6 Patrimoniul Muzeal 

Patrimoniul muzeal este format din colecții și bunuri imobiliare, care prezintă un interes cultural. 

Dispozițiile referitoare la colecții par uneori incomplete și parțial contradictorii. Spre exemplu, obligația de 
înregistrare se face explicit doar pentru bunurile mobile ale muzeelor publice, în timp ce muzeele imobiliare 
și private ar părea să fie excluse. 

Bunurile mobile, aparținând colecțiilor, sunt împărțite în bunuri culturale, recunoscute prin interes cultural 
național, și alte bunuri culturale, având un interes documentar, ilustrativ și educațional. În baza relevanței 
lor, acestea trebuie înregistrate în trei registre separate: Tezaur, Fond, Colecție colectivă. 

Bunurile incluse în registrul „Tezaur” și „Fond” nu pot fi transferate către alte persoane fizice sau instituții 
culturale. În schimb, circulația între muzee ce aparțin aceluiași subiect public este permisă. În general, 
metodele de transfer de bunuri mobile sunt, în orice caz, supuse legislației specifice (Lege Nr. 280/2011). 

Obligația de a defini o politică de coordonare cu privire la gestionarea colecțiilor lipsește în legislație. 

 

6.2.7 Management  

În funcție de tipul de muzeu, legislația prevede diferite organe de management, specificând funcțiile 
acestora. 

 
13 Vezi supra 
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Fig. 13- Organismele muzeale din Moldova (graficul autorului) 
 

 

6.2.8 Resurse 

Legea stabilește că responsabilitatea de a găsi și aloca resursele necesare pentru operațiune revine 
proprietarilor. 

Aceasta înseamnă că sistemul anterior în care resursele muzeelor naționale erau alocate de MECR în cadrul 
bugetului de stat rămâne neschimbat. În scopul repartizării, muzeele își cuantifică necesitățile anual, pentru 
care nu primesc niciodată un răspuns/alocare completă. 

Situația muzeelor locale este mai critică, resursele cărora provin din bugetele autorităților locale și sunt 
supuse reducerilor pentru a răspunde celor mai imediate nevoi. Încasările oricăror închirieri și servicii sunt 
reținute direct din muzee. 

6.3.	Analiza	stării	actuale	

Informațiile și datele oficiale despre muzeele din Republica Moldova sunt limitate. Acestea sunt reduse la 
lista muzeelor din Moldova incluse în registru, publicate pe site-ul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 
și la datele furnizate de Oficiul Național de Statistică. 

Registrul este de fapt un tabel, care prezintă printr-un document în format text informațiile preluate din 
formularele de înregistrare. Subdiviziunea tabelului este sărac structurată și nu este foarte utilă pentru 
analiză și cercetare. 

Forma actuală a fost definită prin Regulamentul privind ținerea evidenței. 

muzee naționale

Manager General 

Comisiile 
administrative

Consiliile științifice

comisii pentru evaluare
și / sau

comisia pentru bunuri 
culturale

consiliu de restaurare

alte muzee publice

director

comisii pentru evaluare
și / sau

comisia pentru bunuri 
culturale

consiliu de restaurare4
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Este clar că și o mai bună structurare a informațiilor disponibile deja ar putea garanta o analiză profitabilă a 
sistemului existent. 

Datele numerice cu privire la vizitatori sunt colectate de muzee și transmise biroului național de statistică. 
Colectarea acestor informații nu are loc în mod computerizat și sunt înregistrate sistematic doar prezențele. 

O altă sursă, neactualizată, este sondajul realizat de ICOM Moldova în 201014, care a chestionat/intervievat, 
a colectat date și informații despre muzeele din Moldova prin editarea unei publicații. 

Cadrul economic critic influențează, de asemenea, negativ situația muzeelor, nu numai în ceea ce privește 
resursele financiare disponibile direct, ci și în ceea ce privește numărul și abilitățile resurselor umane. 

 

6.3.1 Tipologie și distribuție teritorială. 

Numărul muzeelor din Republica Moldova este relativ mare în raport cu populația, deși datele disponibile 
nici nu permit împărțirea lor pe categorii de muzee. 

Muzeele naționale se află în capitală cu excepția exclusivă a Rezervației Naturale Orheiul Vechi. 

 
14 ICOM Moldova Muzelee republicii Moldova, Museum of the republic of Moldova, 2010; 
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Tabelul 1- Structurarea datelor în Registrul Național al Muzeelor 
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Fig. 14 Distribuție numerică și procentaj al muzeelor pe teritoriul național 2016 - Sursa BNS 

 
6.3.2 Structura organizațională și personală 

Indiferent de structura organizațională, fiecare muzeu trebuie să-și definească organigrama proprie. Adesea 
este doar o schemă funcțională, deoarece aceeași persoană poate acoperi poziții diferite, primind 
recompensa pentru fiecare dintre ele. Aceasta este o soluție permisă de lege, criticabilă din punct de vedere 
al eficienței, dar utilă pentru suplimentarea veniturilor, având în vedere mărimea mică a salariilor. 

Conform datelor colectate de biroul național de statistică, în 2017 numărul angajaților din muzee a fost de 
423, cu o medie de 3,35 angajați pe institut, ceea ce nu ține cont însă de existența a numeroase filiale. 

 
Fig. 15- Personal angajat conform distribuției teritoriale a muzeelor - sursa SNB 

 

Toți cei intervievați au subliniat că nivelul mic al salariilor determină adesea personalul cel mai calificat să 
caute de muncă în alte sectoare, unde ar putea fi angajați profesionaliști (de exemplu, tehnicieni IT, experți 
în comunicare) sau în străinătate (restauratori). În plus, faptul că aceeași persoană acoperă mai multe posturi 
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în diferite poziții de administrație în același timp, pune o problemă de transparență, de exemplu, proiectantul 
unei intervenții este responsabil pentru autorizare, în conflict evident. 

 
6.3.3 Gestionarea colecțiilor muzeului 

Natura și consecvența muzeelor moldovenești și a colecțiilor lor este în mare parte reprezentativă pentru 
subordonarea politică care și-a caracterizat istoria în secolele trecute, fiind întotdeauna provincia extremă în 
diferitele dominații care s-au succedat reciproc. 

Pe baza interviurilor realizate, menite să examineze situația reală a muzeelor din Moldova și, pe baza 
experienței personale, multe dintre aceste „muzee” sunt simple colecții de obiecte din zona înconjurătoare, 
adesea fără un criteriu de selecție în colecție, care nu reprezintă originea. 

Odată cu căderea regimului sovietic, nevoia de propagandă a eșuat, în prezent nu există capacitatea de a 
înțelege ce „misiune” intenționează să îndeplinească instituția, să recitească colecțiile și să definească 
criteriile pentru expoziție și creștere. O dificultate care se remarcă și în rearanjări / renovări operate în unele 
muzee naționale, de exemplu Muzeul de Arheologie și Istorie, după 1991. 

Rezultatul este că, la prima vedere, par să fie foarte asemănătoare între ele și, în ciuda mândriei și pasiunii 
operatorilor, vizitele la diferite institute, deși cu unele diferențe minore, riscă să fie repetitive și să nu adauge 
prea mult la experienţă. Potențialul acestei rețele dense de muzee de a asista la specificul și, în același timp, 
caracterul exemplar al istoriei Moldovei și de a reprezenta diversitatea culturală particulară care 
caracterizează această mică republică, rămâne neexplorat până în zilele noastre. 

Prima necesitate, care a apărut în sfera activităților în domeniu, este de a ajuta muzeele să conștientizeze 
valoarea colecțiilor; a nevoii de a le cerceta pentru a le înțelege mai bine sensul și semnificațiile posibile 
pentru a le organiza mai bine și a le expune, pentru a le consolida capacitatea de comunicare. Dezvoltarea 
capacității de recunoaștere și investigare a acestor valori nu ar fi utilă doar ca element de competitivitate 
pentru muzee, ci și, mai ales, ca factor de creștere civilă și coeziune socială, într-o țară aflată încă în căutarea 
unei identități și în unde căderii URSS a scos la iveală conflictele naționaliste latente. 

Pentru a sprijini abordarea și monitorizarea deciziilor și planurilor, ar fi de asemenea util un sistem 
informațional de bază, care să permită interogarea și analiza mai ușoară a informațiilor deja disponibile. 

Din interviuri și din raportul despre muzeele furnizate de MECR, o mare parte din colecțiile ce aparțin 
muzeelor nu par a fi inventariate, chiar dacă au fost demarate campanii sistematice de inventariere și 
informatizare a colecțiilor. 

Consolidarea activităților de catalogare este unul dintre obiectivele principale ale strategiei de dezvoltare 
culturală 2020, dar această activitate se confruntă, pe de o parte, cu deficitul de resurse financiare, pe de 
altă parte cu deficitul de resurse umane, precum și cu pregătirea lor de bază. Identificarea unui sistem 
computerizat de catalogare al bunurilor mobile, conform standardelor europene, este unul dintre obiectivele 
Proiectulu Twinning. Pentru perioada de trei ani 2019-2021, planul financiar al ministerului prevede o alocare 
semnificativă a resurselor în acest scop. 

Deosebit de critică și legată de inadecvarea și degradarea structurilor este situația lucrărilor conservate în 
depozite, situate adesea în spații care nu sunt adecvate pentru garantarea condițiilor termo-higrometrice și 
de siguranță necesare. 
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6.3.4 Structura  

Majoritatea instituțiilor muzeale sunt amplasate în clădiri de interes istoric și, în orice caz, în cele mai 
valoroase clădiri ale locurilor în care sunt amplasate. Conform sintezei elaborate de Minister, clădirile cu scop 
muzeal adăugate în 2016 până la nr. 133, dintre care 68 cu necesitate de intervenții de restaurare. Numărul 
mare se datorează lipsei prelungite de întreținere. De asemenea, lipsesc facilitățile pentru servicii: birouri, 
laboratoare de depozite și spații dedicate primirii publicului. 

 
6.3.5 Utilizare Publică 

Deși muzeele moldovenești transmit periodic date cu privire la intrări/vizite, la Ministerul Educației, Culturii 
și Cercetării și la Oficiul Național de Statistică, informațiile care sunt în sistemul informațional al Oficiului 
Național de Statistică nu permit extrapolarea datelor pentru unitățile individuale pentru a fi detectate. 

Biroul național de statistică returnează numai datele care pot fi agregate pe zone. 

 

Fig. 16 Numărul total de vizitatori ai muzeelor din Moldova - Sursa SNB 

 

Interviurile realizate cu directorii unor muzee naționale și cercetările efectuate au evidențiat unele sondaje 
mai specifice cu privire la public, cum ar fi un sondaj realizat în 2012 asupra publicului principalelor muzee 
din Moldova și axat pe disponibilitatea cheltuielilor. Totuși, aceste activități nu sunt desfășurate și colectate 
într-un mod sistematic și comparabil. 

 

6.3.6 Comunicarea  

Expoziția actuală a muzeelor, în special a celor naționale, datează din anii dintre perestroika și independență, 
când organizarea colecțiilor a fost revoluționată semnificativ pentru a se adapta la criterii mai estetice și 
clasificări mai puțin ordonate. Acesta este cazul, de exemplu, Muzeului Național de Arheologie și Istorie și al 
Muzeului Național de Artă. Aceste operațiuni, determinate de voința de a depăși atât viziunea 
„propagandistică” a regimului sovietic, cât și criteriul încă din secolul al XIX-lea al ordinii de clasificare a 
obiectelor care rămâneau în mod clar în muzeele moldovenești, nu au fost în general susținute de mijloace 
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adecvate pentru a susține această schimbare. Adesea absența aparatelor comunicative, limitată doar la 
datele de identificare, nu oferă suport interpretativ adecvat pentru a contextualiza și a pune lucrările în 
perspectiva corectă. 

Funcțiile de comunicare adecvată sunt încredințate ghizilor, angajaților muzeului care însoțesc vizitatorul fără 
altă pregătire decât cea derivată din experiență. 

Muzeele naționale din Moldova au, în general, un site web. Unele dintre ele sunt destul de bine structurate 
și oferă informații și în engleză. 

În anumite aspecte, colecțiile sunt mai bine comunicate pe site-urile web, decât prin aparatele de comunicare 
prezente pe sit/muzeu. 

În orice caz, trebuie menționat faptul că multe muzee nu prezintă traduceri ale legendelor într-o limbă 
internațională și, în general, nu există panouri în săli care să permită clasificarea obiectelor și a bunurilor în 
contextul referinței. 

În unele cazuri, există video (muzeu de istorie și arheologie), care sunt însă în exclusivitate în limba română. 

Până de curând, detectarea locației/localizării unui muzeu în oraș nu a fost ușoară, în absența indicatoarelor. 
Cu toate acestea, în primăvara anului 2019, cel puțin în Capitală, a fost aplicat un indicator extern care să 
ghideze spre cele șase muzee naționale. 

Cu toate acestea, este dificil să se ajungă la muzee folosind rețeaua amplu răspândită a transportului public, 
deoarece nu există nicio hartă a transportului în capitala Chișinău și nici a rețelei de transport public feroviar 
sau regional. Sistemul online nu este un serviciu ușor pentru turiști și vizitatori pe termen scurt. 

Muzeele, în special cele locale, sunt în general bine plasate în teritoriu și desfășoară activități destinate 
grupurilor școlare și populației. Cu toate acestea, nu sunt foarte integrate cu celelalte realități prezente în 
teritoriu. Există un grad ridicat de afecțiune și mândrie locală față de aceste instituții, care, însă, în mare parte 
nu au o viziune clară a misiunii lor științifice și educaționale și care, în cel mai bun caz, reduc 
înapoierea/rămânerea în urmă a abordării disciplinare și lipsa unei pregătiri specifice. 

În trecutul recent, au fost lansate experiențe pentru implicarea asociațiilor locale în gestionarea muzeelor, 
dar acestea sunt experiențe izolate în contextul programelor europene, legate de inițiativa persoanelor 
individuale. Mai mult, din cele peste 7.000 de ONG-uri înregistrate, doar o minoritate este activă în sectorul 
patrimoniului cultural. Experiențele, precum proiectul CHOICE, au permis evidențierea contribuției 
potențiale a așa-numitului sector terț. 

7.	 PERSPECTIVE	 DE	 VALORIZARE	 A	 SISTEMULUI	 MUZEAL	 AL	
REPUBLICII	MOLDOVA	

7.1	Identificarea	obiectivelor,	acţiunilor	și	acivităților	

Activitățile prevăzute de Proiectul Twinning au pus în evidență structura complexă a Institutelor culturale din 
Moldova, subliniind unele lacune în ceea ce privește returnarea informațiilor sectoriale și, în special, în 
contextul conștientizării unui patrimoniu cultural complex și articulat. Aceste neajunsuri fac dificilă 
elaborarea unui plan strategic detaliat, bazat pe dovezi măsurabile, precum și identificarea indicatorilor de 
monitorizare semnificanți utili pentru o planificare „bazată pe dovezi". 
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Prin urmare, unele acțiuni și activități prioritare au fost identificate pentru a permite crearea condițiilor 
minime pentru a continua elaborarea unui plan de dezvoltare, durabil din punct de vedere cultural, economic 
și social. 

Unul dintre obstacolele care trebuie înlăturate este marginalizarea sectorului cultural în sfera politicilor de 
dezvoltare. Din citirea documentelor de programare și în baza interviurilor realizate, rezultă consecința atât 
a instabilității politice, cât și a credinței generalizate că contribuția patrimoniuli cultural la dezvoltare este 
limitată la venituri directe și la un ajutor marginal pentru dezvoltarea turismului. 

Consolidarea și răspândirea gradului de conștientizare a rolului muzeelor ca „centre culturale și științifico-
educative cu acces larg la colecții și cercetare științifică. Muzeele ar trebui să devină nu numai locuri pentru 
păstrarea colecțiilor, ci și centre moderne de dialog și dezvoltare a individualității, un mijloc de atragere a 
turiștilor și a vizitatorilor locali»15. Este condiția necesară pentru consolidarea sistemului muzeal, conectarea 
acesteia și integrarea acesteia cu celelalte resurse ale teritoriului în vederea dezvoltării durabile, nu numai 
din punct de vedere financiar strict economic, ci și al durabilității sociale. 

Provocarea cu care trebuie să ne confruntăm este îmbunătățirea înțelegerii valorii testimoniale a colecțiilor 
și recunoașterea de către populație a acestor mărturii a diferitelor procese de identitate ale țării. 

În baza acestor considerente, pentru a aduce substanță planului, au fost identificate patru macro-obiective - 
cuvinte cheie - spre care acțiunile propuse trebuie să vizeze și în mod transversal. 

 

Fiind necesară definirea unei „foi de parcurs” pentru dezvoltarea strategiei de valorificare a muzeului, 
acțiunile și activitățile, identificate ca pregătitoare pentru plan, acestea sunt parte integrantă a 
componentelor structurale ale Twinning-ului și, prin urmare, pot fi parțial inițiate cu resursele proiectului. 

 

Recunoașterea  

Conștientizarea propriului patrimoniu și a misiunii sunt elemente esențiale pentru ca un muzeu să-și 
îndeplinească funcțiile atribuite. 

Acțiunea de recunoaștere este actul care fundamentează patrimoniul cultural, care nu există în absența 
recunoașterii. Recunoașterea valorii înseamnă selectarea și identificarea relațiilor și este condiția necesară 
pentru orice activitate de conservare și îmbunătățire. 

Cunoștința slabă a moldovenilor despre valorile patrimoniului lor constituie unul dintre obstacolele în 
diferențierea ofertei muzeale, împiedicând dezvoltarea potențialului său în diferite variante / forme. 

 
15  Discurs de prezentare al dnei Valeria Suruceanu Președinte ICOM Moldova http://network.icom.museum/icom-
moldova/icom-moldova/presidents-note/L/10/. 

recunoaște eficientiza comunica integra
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Știind cum să citești patrimoniul, să dobândești și să extinzi conștientizarea multidimensionalității valorii sale 
testimoniale, permite creșterea sentimentului de apartenență și, în același timp, găsirea cheilor inovatoare 
pentru narațiune. 

Din acest motiv, acțiunile trebuie să fie adresate diferitelor tipuri de destinatari și să includă diferite activități 
de formare în domeniul educației tradiționale, extracurriculare și profesionale de actualizare profesională. 

Pe de altă parte, pentru recunoașterea misiunii muzeului, acțiunile trebuie să fie adresate în principal 
instituțiilor și operatorilor din sector, asigurând implicarea comunităților. 

 

• 1 Obiectiv Structural: promovarea sensibilizării/ cunoașterii / conștientizării patrimoniului cultural 
o Obiectivul 1 – promovarea sensibilizării/ cunoașterii / conștientizării patrimoniului cultural în cadrul 

muzeelor 
o Activitatea 1- Activarea programelor de formare și schimb pentru actualizarea profesională; 
o Activitatea 2 - Activarea programelor destinate publicului de diferite grupe de vârstă și medii; 

o Obiectivul 2 - Dezvoltarea sensibilizării/ cunoașterii / conștientizării patrimoniului pe căi 
educaționale specifice 
o Activitatea 1 – Dezvoltarea cursurilor de instruire pentru profesori; 
o Activitatea 2 – Promovarea noilor forme de educație adaptate diferitelor grupe de vârstă ale 

copiilor și programele de învățământ ale acestora; 
o Obiectivul 3 – Extinderea participării părților interesate la procesul de recunoaștere al patrimoniului 

o Activitatea 1 – Implicarea ONG-urile în promovarea programelor de participare activă. 
• 2 Obiectiv Structural:  - Definirea misiunii muzeelor 

o Activitatea 1- Dezvoltarea sensibilizării/ cunoașterii / conștientizării despre importanța 
misiunii 

§ Activitate: inițiative de actualizare profesională și comparare cu alte realități 
teritoriale similare 

o Activitatea 2- identificarea unei misiuni comune de muzeu 
§ Activitate de programare cu distribuirea diferitelor funcții pentru agregarea macro-

zonelor 
 

Eficientizarea/Raționalizarea 

Patrimoniul cultural al Republicii Moldovei este răspândit, caracterizat prin diversitate ridicată în ceea ce 
privește timpul, modurile de exprimare și culturile care l-au exprimat. 

În prezent această realitate nu este bine reprezentată în muzee, care par toate similare și toate par să spună 
aceeași poveste, de multe ori aceasta este rezultatul unor procese administrative complexe care încă nu au 
fost finalizate. 

Resursele financiare sunt, de asemenea, insuficiente pentru a sprijini întreținerea, restaurarea și 
modernizarea structurilor și echipamentelor și pentru a garanta funcționarea sistemului pe termen scurt și 
lung. 

Raționalizarea / eficientizarea resurselor disponibile reprezintă o reorganizare funcțională a colecțiilor și 
serviciilor oferite, pare a fi o condiție prealabilă pentru sustenabilitatea sistemului și, în același timp, un 
instrument pentru a exprima mai bine potențialul narativ al patrimoniului. 
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Pentru a ajuta muzeul să-și definească rolul în teritoriu este recensământul punctual al diferitelor structuri 
culturale prezente în regiunea de referință; aceasta devine, de asemenea, cea mai bună condiție necesară 
pentru raționalizarea resurselor și a colecțiilor. 

Dezvoltarea unui sistem informațional eficient, bazat pe statistici, date administrative și cercetări vizate, este 
fundamentală atât pentru dezvoltarea programelor, cât și pentru monitorizarea implementării acestora și 
pentru evaluarea eficienței lor. Pentru a fi durabil și valid, acest sistem ar trebui să fie completat cu date 
SMART, adică: Specifice, Măsurabile, Accesibile/Realizabile, Relevante, Încadrate în Timp. 

 

• 1 Obiectiv Structural – Îmbunătățirea cunoștințelor 
o Obiectivul 1 – Îmbunătățirea cunoștințelor instituțiilor muzeale 

o Activitatea 1- Crearea unei baze de date structurată și integrată; 

§ Activități structurale, computerizarea datelor existente.  

o Activitatea 2- Efectuarea unui sondaj calitativ cu privire la muzeele din Republica Moldova. 

§ Activitate: Identificarea setului de date SMART;  

o Activitatea 3- Promovarea activităților de cercetare în instituțiile culturale. 

§ Activitate:  Identificarea posibilității de a fuziona funcțiile 

• 2 Obiectiv Structural – îmbunătățirea capacității manageriale 
o Obiectivul 1- sporirea abilităților personalului 

o Activitatea 1- Organizarea inițiativelor de formare și schimb; 
o Activitatea 2 - Promovarea și extinderea ofertei educaționale în sectorul cultural; 

§ Activitate: Cursuri de pregătire profesională / vocațională și universitară; 
§ Activitate: Cursuri de actualizare / pregătire profesională; 

• 3 Obiectiv Structural – Rationalizarea / eficientizarea resurselor 
o Obiectivul 1- Rationalizarea și diversificarea ofertei muzeale 

§ Activitatea 1- pregătirea strategiilor pentru fuzionarea colecțiilor și raționalizarea / 
eficientizarea resurselor 

§ Activitate: Definirea criteriilor și politicilor pentru fuziune, achiziție și schimb. 

 
Comunicarea 

Un muzeu, care să-și îndeplinească rolul social, trebuie să fie accesibil și trebuie să fie conform multor puncte 
de vedere: accesibilitatea, de fapt, nu este numai fizică - deși are o importanță enormă - dar include cel puțin 
alte trei dimensiuni: cea economică, cognitivă și digitală, pe care, o strategie de valorificare, trebuie să le ia 
în considerare pentru a fi eficiente. 

În ceea ce privește accesibilitatea fizică și cognitivă, comunicarea joacă un rol fundamental. Pentru a fi 
eficientă, presupune că sunt definite două elemente: cui și ce și eu vreau să comunic. 

Utilizarea termenului „mediere muzeală” este răspândită în mai multe limbi, care se referă la diferitele acțiuni 
menite să îmbunătățească relația dintre colecția muzeului și public. 
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În acest document, fiecare observație de bază privind problema accesibilității externe care ar fi consolidată 
în fiecare punct este ignorată, chiar dacă trebuie să apreciem noile indicatoare/ panouri amplasate în Capitală 
începând cu 2019, menite să orienteze cultural publicului. 

 

 
 

În ceea ce privește medierea culturală, muzeele din Moldova pare să le lipsească atât interpretarea 
colecțiilor, cât și o comunicare mai generală cu publicul. 

Întrucât din punct de vedere „interpretativ”, eficiența comunicării nu poate fi separată de identificarea 
conținutului și, prin urmare, este strâns legată de recunoașterea valorii și identificarea misiunii muzeului, 
nivelul scăzut de recunoaștere a patrimoniului său cultural face procesul de comunicare sărac/slab. Prin 
urmare, sunt identificate următoarele propuneri: 

• 1 Obiectiv Structural: consolidarea eficienței comunicării patrimoniului 
o Obiectivul 2- Dezvoltarea unei noi narațiuni;  

o Activitatea 1 promovarea capacității de a recunoaște și interpreta patrimoniul cultural; 
§ Activitatea 1 - Organizarea de ateliere de recunoaștere a sensului; 
§ Activitatea 2 - Organizarea de ateliere de analiză a valorilor 

• 2 Obiectiv Structural – îmbunătățirea accesibilității prin comunicare 

o 1 Obiectiv: Îmbunătățirea indicatoarelor stradale 
o Activitatea 1- instalarea indicatoarelor rutiere direcționale;  

o 2 Obiectiv: Punerea la dispoziție a informației disponibil cu privire la transportul public 
o Activitatea - Organizarea și publicarea informațiilor privind transportul în comun 

§ Activitate: Realizarea unei hărți a transportului public în Chișinău și a principalelor 
linii regionale de transport- 
 

 Integrarea  

Integrarea politicilor și abordărilor constituie un element indispensabil în experiența și liniile directoare 
internaționale pentru o mai bună utilizare a contribuției potențiale a patrimoniului cultural la o dezvoltare 
socio-economică echitabilă și durabilă. Pe de altă parte, realitatea moldovenească, și nu numai în sfera 

Fig. 18. Indicatoare stradale externe recente 
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culturală, se caracterizează printr-o sectorializare excesivă a politicilor și competențelor. Analiza efectuată și 
în special cadrul programatic au arătat că contribuția culturii este considerată marginală la dezvoltarea țării 
și, prin urmare, ocupă o poziție secundară în alocarea resurselor. 

Caracteristicile patrimoniului moldovenesc, răspândit și diversificat, care conțin mari potențiale puncte de 
atracție, dar total necunoscute, cu atât mai mult necesită un efort de integrare nu numai a resurselor, ci și a 
abilităților. 

Dialogul dintre diferite sectoare, de fapt, facilitează acele procese de schimb și transfer de cunoștințe 
fundamentale pentru inovare și creativitate, ceea ce nu este benefic unei sectorializări excesive. În cazul 
Moldovei, este relevant să se dezvolte procese integrate care să promoveze conștientizarea impactului 
culturii pentru a depăși marginalizarea și a încuraja implicarea altor sectoare. De asemenea, este necesar să 
se dezvolte o mai bună cunoaștere a resurselor culturale și de mediu pe o bază teritorială. 

De exemplu, ar putea fi utilă aprofundarea cunoașterii fenomenului „case de cultură”, care constituie o 
infrastructură culturală relevantă a țării, o resursă excelentă pentru o zonă rurală cu resurse puține în general.  

 

o 1 Obiectiv Structural -  extinderea înțelegerii contribuției culturii la dezvoltarea economică și 
social 
o 1 Obiectiv - Extinderea implicării diferitelor sectoare academice 
o Activitatea 1 - Promovarea colaborărilor în activități de studiu și cercetare aplicate 

patrimoniului cultural 
o Activitatea 2 - Promovarea colaborării diferitelor sectoare academice în activități de 

cercetare aplicate patrimoniului cultural (de exemplu, utilizarea științelor aplicate 
arheologiei) 

o Activitatea 3 - Promovarea oportunităților de discuție și diseminarea activităților de studiu 
privind contribuția culturii la dezvoltare și la nivel internațional 
 

o 1 Obiectiv - Creșterea implicării sectoarelor publice și private 
o Activitatea 1- Promovarea participării persoanelor private la proiecte și cercetări în domeniul 

culturii 
o Activitatea 2 - Promovarea implicării în oportunități pentru discuții și diseminarea activităților 

de studiu privind contribuția culturii la dezvoltare 
o 2 Obiectiv - Diferențierea și extinderea ofertei educaționale în sectorul cultural 

o Activitatea 1: Promovarea posibilității de formare a cursurilor ITC 
§ Activitate: cursuri de formare profesională și universitară 
§ Activitate: cursuri de pregătire profesională axate pe comunicarea muzeală 
§  

• 2 Obiectiv Structural: promovarea integrării patrimoniului muzeal cu alte resurse teritoriale 
o 1 Obiectiv - Îmbunătățirea cunoașterii patrimoniului cultural și a instituțiilor pe plan teritorial 

§ Activitate 1- Promovarea cunoașterii patrimoniului cultural prin activități integrate 
cu alte sectoare ale culturii (de ex. școli); 

§ Activitate: studiul caracteristicilor și distribuției bunurilor pe teritoriu 
o Activitatea 2- promovarea cunoașterii instituțiilor culturale 

§ Activitate: recensământul instituțiilor potențial implicate în proiecte de interes 
comun. 
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8.	ANALIZA	SITURILOR	ARHEOLOGICE	 -	SELECTAREA	SITURILOR	
RELEVANTE	 CU	 SCOPUL	 DE	 A	 FORMA	 O	 REȚEA.	 O	 propunere	
pentru	situl	de	la	Cosăuți		

Așa cum s-a scris pe larg la punctul 4.4.1, situl Cosăuți, deși nu este publicat exhaustiv la nivel științific, 
reprezintă o excepționalitate pentru Republica Moldova și pentru cea mai veche preistorie a Europei de Est 
și nu numai. 

E destul doar să ținem cont de faptul că morminte precum cele de la Cosăuți din Paleoliticul Superior se 
găsesc doar în Balzi Rossi și Arene Candide (în Italia) și în Sungir în Rusia. 

Aceste situri reprezintă acum un fel de „monumente ale preistoriei” datorită naturii lor excepționale. 

În plus, Cosăuți, un loc de vânătoare de reni, așa cum este demonstrat de prezența aproape exclusivă a 
acestui animal, reprezintă un unicat deoarece stratigrafia complexă a unui loc de vânătoare de reni, despre 
care știm că este o activitate nomadă, este o excepționalitate care nu este documentată în altă parte.  

Ce e de făcut: 

 

Activitățile care pot fi prevăzute sunt de diferite tipuri: 

•  consolidarea și diseminarea cunoștințelor științifice 
- analiza datelor anterioare cu privire la săpături 
- finanțarea campaniei pentru micromorfologie și paleobotanică care implică universități și specialiști 
locali și internaționali; 
 
• regenerarea zonei 
- curățarea și protecția secțiunilor pe loc; acoperirea lor, aranjarea panourilor ilustrative la fața 
locului și a dioramei transparente capabile să sugereze un peisaj de vânătoare a renilor din 
Pleistocen; 
 
• conectarea cu casa de cultură locală pentru crearea unei mici expoziții interioare în localitate. 
- Itinerar scurt de expoziție în micul sat de astăzi, cu vitrine unde să se poată admira unele dintre 
obiectele găsite și panourile explicative care amintesc de celelalte morminte contemporane 
distribuite în întreaga lume. Se propune, de exemplu, reproducerea celor două statuete feminine 
expuse la muzeul din Chișinău și puțin apreciate/evaluate, iar de acolo să se realizeze un fel de 
legătură virtuală cu muzeul din Capitală. 

Aceasta ar putea aspira la două tipuri de rezultate: să creeze în cadrul populației locale percepția asupra 
importanței patrimoniului cultural propriu și să creeze, în schimb, un fel de legătură turistică culturală între 
cei doi poli expoziționali. 
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