
Componenta 1 
Cadrul legislativ și de reglementare privind patrimoniului cultural 

elaborat în concordanță cu necesitățile actuale ale Republicii Moldova, 
facilitând o mai bună guvernanță a sectorului patrimoniului cultural 

 
 
 

Activitatea 1.1  
Evaluarea comparativă a legislației actuale a Republicii Moldova și a cadrului legal 

necesar reglementării guvernanței sectorului patrimoniului cultural  
 
 

Activitatea 1.2  
Evaluarea implementării legislației curente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 - Raportul "Situația actuală" a cadrului juridic privind protecția 

patrimoniului cultural. Observații și recomandări preliminare pentru 

consolidarea și eficientizarea cadrului legal. 

1.2 - Raport de evaluare privind nivelul de punere în aplicare și 

fezabilitatea actualei legislații. Lista recomandărilor și modificărilor 

specifice 
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Acronime 
 

AIRM     Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor 

BC  Țara Beneficiară (Republica Moldova) 

CoE Consiliul Europei 

ICH        Institutul Patrimoniului Cultural 

ICOM Comitetul național al Consiliului Internațional al Muzeelor 

LPA         Autoritate publică locală 

MARDE Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  

MECR    Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii 

MF Ministerul de Finanțe 

MIA Ministerul Afacerilor Interne 

MS  Stat Membru (Italia) 

NAA       Agenția Națională de Arheologie  

NAC      Comisia Națională de Arheologie 

NAR       Repertoriul Arheologic Național 

NAMSI Agenția Națională de Inspectare a Monumentelor și Siturilor 

NCHM Consiliul Național al Monumentelor Istorice 

NCMC Comitetul Național al Muzeelor și Colecțiilor 

NGO  Organizații Non- Guvernamentale 

NICH     Institutul național al Patrimoniului Cultural  

STE  Expert pe termen scurt  

UNESCO  Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură  

WCO Organizația mondială a vămilor 

WTO Organizația mondială a comerțului 

 

 
  



 

Termenii de referință a documentului 

Prezentul document a fost elaborat pentru Proiectul Twinning al UE , implementat între Italia și Moldova 

MD 13 ENPI OT 01 16 (MD/26) „Suport pentru promovarea patrimoniului cultural în Republica Moldova, 

prin păstrarea și protecția acestuia”  în cadrul Componentei 1  „Evaluarea comparativă a legislației actuale 

a Republicii Moldova și a cadrului legal necesar reglementării guvernanței sectorului patrimoniului cultural”, 

în calitate de livrabil pentru Activitatea 1.1 “Sprijin pentru implementarea planului strategic pentru 

consolidarea capacităților agențiilor de implementare și a altor părți interesate" și Activitatea 1.2 

„Evaluarea implementării legislației actuale” în conformitate cu prevederile Anexei A1 - Descrierea Acțiunii 

Contractului Ref. Ares (2017) 4121713 / 22.08.2017 - 2017 / 387-025. 

Având în vedere legăturile strânse dintre Activitatea 1.1 și activitatea 1.2, rapoartele cu privire la aceste 2 

activități  au fost îmbinate într-un singur raport. 

Activitățile 1.1 și 1.2 au fost realizate în comun și în paralel cu Activitatea 2.1 "Evaluarea situației actuale a 

agențiilor de implementare". 

 

Livrabilul pentru activitățile 1.1 și 1.2 este reprezentat de raportul respectiv, care ilustrează documentul 

principal și analizează legislația cheie privind patrimoniul cultural tangibil, precum și alte rapoarte ce 

examinează legislația privind sectoarele conexe sau care, aparent, au un impact asupra protecției și 

managementului patrimoniului cultural: 

1. Raport introductiv: elemente cheie pentru o abordare intersectorială a promovării patrimoniului 

cultural 

2. Revizuirea comparativă a legislației privind patrimoniul cultural în țările UE 

3. Revizuirea cadrului juridic privind amenajarea teritoriului relevant sectorului patrimoniului cultural 

4. Revizuirea cadrului juridic privind procedurile administrative și statutul și responsabilitățile 

funcționarilor publici 

5. Revizuirea legislației privind sectorul construcțiilor 

 

Pentru gestionabilitatea și lizibilitatea rapoartelor, s-a decis să se păstreze rapoartele privind Starea Actuală  

a cadrului juridic drept documente autonome. Concluziile și recomandările fiecărui raport vor constitui 

baza Livrabilului privind activitatea 1.3 "Elaborarea unui plan de acțiune pentru revizuirea cadrului legislativ 

și de reglementare", care este fuzionat cu Activitatea 2.2 "...", pentru a asigura integrarea necesară a 

planului de acțiune pentru revizuirea cadrului legal și pentru revizuirea cadrului instituțional. 

Din motive de coerență și de bună înțelegere a analizei și a propunerilor de îmbunătățire, examinarea 

legislației care reglementează cadrul instituțional este structurat în Raportul elaborat pentru Activitatea 

2.1.  

 

În alt considerent, rezumatul acestui raport prezintă concluziile generale ale activității analitice realizate și 

asupra celorlalte sectoare relevante, pentru a oferi o imagine de ansamblu sistemului de guvernanță, așa 

cum rezultă din analiza coordonată și intersectorială a cadrului juridic. 

  



Rezumat 
Prezentul raport analizează și revizuiește legislația sectorială privind protecția patrimoniului cultural tangibil 

și face mențiuni indirecte asupra cadrului instituțional de implementare a măsurilor de protecție, ținând 

cont de faptul că organizarea instituțiilor de implementare are tangență cu livrabilul preconizat pentru 

activitatea 2.1 în cadrul componentei 2 Capacitatea administrativă și de management a Agenției de 

Inspectare și Restaurare a Monumentelor și a Agenției Naționale de Arheologie, precum și a oficiilor 

culturale ale Ministerului Culturii și a altor părți interesate relevante. S-a focusat atenția doar pe 

instrumentele juridice și de reglementare în vigoare pentru a asigura protecția, conservarea și utilizarea 

corectă a patrimoniului cultural tangibil, dat fiind faptul că acestea reprezintă principalul obiectiv al 

proiectului Twinning. 

 

Analiza legislației primare și secundare naționale relevante a fost efectuată pentru a identifica eventualele 

lacune, suprapuneri și contradicții, precum și domeniile de îmbunătățire și simplificare, atât la nivel intern 

cât și în raport cu cadrul legislativ internațional care trebuie considerat drept referință. 

 

Raportul privind analiza comparativă a legislației din țările UE sprijină și exemplifică prin propuneri de 

îmbunătățire a legislației Republicii Moldova pentru o conformitate sporită cu principiilor europene, 

criteriile de protecție a patrimoniului cultural. În special, acesta este axat pe cadrul juridic și instituțional în 

vigoare privind protecția patrimoniului cultural în Republica Moldova, oferă elemente comparative cu 

legislațiile existente în țările UE și sugerează modificări și integrări care ar consolida eficacitatea sistemului 

de protejare a patrimoniului. O atenție deosebită a fost acordată cadrului juridic și instituțional care a fost 

elaborat și actualizat în Italia și în alte țări europene și modul în care,  în aceste țări,  schimbările de rol 

general al patrimoniului au declanșat o evoluție a cadrului juridic. 

 

Pe de altă parte, rapoartele privind legile relevante altor sectoare, și anume sectorul construcțiilor, 

funcționarea administrației publice și procedura administrativă, sectorul de amenajare a teritoriului, 

completează analiza stării actuale a cadrului juridic ce reglementează sectorul patrimoniului cultural și oferă 

informații despre lacunele și punctele slabe ale altor legi care afectează negativ eficiența legislației privind  

sectorul patrimoniului cultural și pentru care modificările ar putea fi benefice întru îmbunătățirea 

reglementării sectorului menționat. 

 

Din analiza legislației rezultă conceptul unui sistem general de reglementare care nu pare complet 

corespunzător pentru depășirea provocările contemporane de către segmentul de protecție, conservare și 

promovare a patrimoniului cultural într-o perspectivă de dezvoltare durabilă și viabilă din punct de vedere 

administrativ și financiar. 

Sistemul din Moldova încearcă să abordeze chestiunile cheie pe care autoritățile publice ale RM, în special 

autoritățile  centrale, le-au confruntat în ceea ce privește resursele umane, instituționale și financiare, prin 

reducerea sarcinii administrative a ministerelor și transferarea multor funcții către organele subordonate 

nou create în cadrul multor sectoare, inclusiv în ceea ce privește protecția patrimoniului cultural. Totuși, 

sistemul care a fost creat suferă de o serie de deficiențe ce țin de numărul excesiv de redus al unităților de 

personal responsabile de protecția patrimoniului cultural, în special arhitecți (la moment, un arhitect este 

angajat în cadrul departamentului patrimoniului cultural al MECC, în timp ce în cadrul AIRM nu se regăsește 

nimeni). Pe de altă parte, instituțiile de cercetare în domeniul patrimoniului cultural înregistrează un număr 

foarte mare de angajați raportat la mărimea țării (aproximativ 125 angajați lucrează la Institutul 

Patrimoniului Cultural), prezentând un dezechilibru în ceea ce privește repartizarea resurselor umane. 



 

În contextul diminuării bugetului public și a sensibilizării reduse a opiniei publice cu privire la rolul 

patrimoniului cultural, ar fi fost indispensabil (și încă este) elaborarea unei strategii pentru valorificarea pe 

deplin a potențialului reformei legislative întreprinse începând cu 2008 și dezvoltarea unui sistem 

funcțional și viabil pentru protejarea și promovarea patrimoniului cultural. Această strategie trebuie să se 

bazeze pe 5 piloni: 

1. Cadrul juridic și instituțional care prevede dispoziții și sarcini clare și echilibrate; 

2. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la rolul cheie al patrimoniului cultural pentru bunăstarea și 

dezvoltarea durabilă și echitabilă a societății moldovenești; 

3. Diversificarea surselor de finanțare pentru conservarea și promovarea patrimoniului cultural; 

4. Dezvoltarea unei abordări centrate pe oameni, bazată pe principiul pluralității, privind protecția, 

conservarea și promovarea patrimoniului cultural,  

5.  Combaterea eficientă a infracțiunilor și a acțiunilor greșite față de patrimoniului cultural printr-un 

set eficient de sancțiuni civile, contravenționale și penale. 

De fapt, acești piloni au fost elaborați - prin dispoziții incluse în legile sectoriale - dar nu au putut fi 

implementați, deoarece aceste prevederi au rămas limitate la legislația sectorială fără a fi operaționalizate. 

1. Reforma juridică implementată în ultimii nouă ani a modernizat progresiv și a configurat mai specific 

prevederile legale pentru anumite sectoare de patrimoniu cultural: acest fapt trebuie apreciat, însă, 

opțiunea de interveni prin intermediul legilor sectoriale a adus la o fragmentare a sectorului, fapt ce 

trebuie depășit. Cadrul legal și instituțional trebuie să „meargă mână la mână” dat fiind faptul că legile se 

bazează pe o infrastructură instituțională eficientă. Recenta reformă ministerială a unit într-un singur 

minister domeniul educației, culturii și cercetării, în mod ideal dorindu-se  o sinergie de câștig, însă aceasta 

a cauzat o reducere a personalului în cadrul MECC și o reducere suplimentară a unităților dedicate 

patrimoniului cultural sub nivelul necesar pentru îndeplinirea misiunii ministeriale. 

Reforma instituțiilor subordonate presupune comasarea Agenției de Inspectare și Restaurare a 

Monumentelor și Agenției Naționale Arheologică – acțiune lăudabilă. Totuși nu se recomandă  limitarea 

funcției noii agenții doar la inspecție, fapt ce ar crea un risc de diminuare a eficienții reformei, perturbând 

întregul sistem. Este recomandabil să se revizuiască organizarea propusă precum și combinarea 

responsabilităților. 

2. Prin intermediul cadrului legal relevant patrimoniului cultural s-a încercat promovarea rolului fundațiilor 

și asociațiilor pentru patrimoniul cultural, însă această încercare nu a presupus și măsuri fiscale sau 

programe structurale pentru sensibilizarea opiniei publice  privind rolul societății civile și a fiecărui cetățean 

în protecția patrimoniului cultural sau explicația rolului patrimoniului pentru societate și cetățeni. O mare 

parte a societății moldovenești, printre care principalii factori de decizie, nu înțeleg că protejarea 

patrimoniului cultural nu reprezintă un lux, dar este de fapt o pre-condiție pentru dezvoltarea durabilă, o 

sursă pentru creativitate și bunăstare care contribuie la bogăția unei țări și chiar la productivitatea acesteia.  

3. Începând cu  anii 1990, legislația prevede o varietate de opțiuni pentru crearea unui sistem cultural mai 

viabil, care ar putea fi sprijinit prin diferite surse de finanțare și o strategie sustenabilă a resurselor umane. 

Totuși, acesta nu presupune măsuri, stimulente, scutiri fiscale care ar încuraja donațiile, investițiile private, 

taxele preferențiale în calitate de suport pentru bugetul public destinat culturii. Opțiunile și propunerile de 

consolidare și diversificare a surselor de finanțare pentru sprijinirea culturii sau a patrimoniului cultural se 

limitează la prevederile sectoriale și nu au nici un impact real asupra sistemului fiscal / financiar al 

Moldovei.  



 

Aceasta înseamnă că discuția privind consolidarea și, de altfel, crearea unui sistem viabil al culturii, capabil 

să contribuie la consolidarea socio-economică a Republicii Moldova, rămâne în cadrul "familiei culturale "și 

nu ajunge la cel mai înalt nivel de luare a deciziilor politice, la Biroul Primului Ministru, MF, MEI, care sunt 

principalii actori care trebuie sensibilizați față de necesitatea reformelor structurale pentru a  declanșa o  

" economie a culturii ". 

 

4. În lipsa unei strategii de sensibilizare, societatea nu acordă atenție patrimoniului cultural. Totuși, se pare 

că, atunci când societății moldovenești, în special tinerilor, li se oferă oportunitatea de a aborda 

patrimoniul, reacția este pozitivă. O abordare a patrimoniului cultural centrată pe oameni nu presupune un 

concept elitist de patrimoniu dar implică din ce în ce mai mulți cetățeni, sporind astfel sentimentul personal 

de responsabilitate și oferind în același timp oportunități de depășire a unor probleme de control și 

gestionare care derivă din lipsa personalului, în special în zonele greu accesibile. 

 

5.Lipsa unui sistem coerent și sigur de sancțiuni civile, administrative, contravenționale și penale 

proporționale gravității încălcărilor prevederilor legii (se pare că nu există tentative pentru a modifica codul 

penal, spre exemplu, de exemplu prin inițiative legale paralele cu cel mai recent proiect de lege privind 

monumentele istorice) și care ar fi implementate în mod consecvent, cauzează o limitare majoră a întregului 

sistem, deoarece crimele și comportamentul necorespunzător nu sunt cu adevărat descurajate. 

Principalul efort legislativ în cadrul celei de-a treia perioade de post-independență se referă la  

îmbunătățirea și detalierea cadrului juridic privind protecția diferitelor categorii de patrimoniu cultural care 

nu au fost abordate în mod adecvat prin Legea privind protecția monumentelor, aprobată în 1993. 

Precum este explicat detaliat în prezentul raport, alegerea a constat în adoptarea unei abordări sectoriale  

și dezvoltarea instrumentelor juridice distincte care să soluționeze problemele relaționate protecție fiecărei 

categorii principale de patrimoniu, deoarece ținând cont de resursele umane disponibile, aceasta s-a 

demonstrat a fi cea mai fezabilă opțiune din punct de vedere administrativ. 

Deși această abordare a permis producerea unei legislații primare modernizate și mai detaliate și a unor 

reglementări însoțitoare pentru punerea în aplicare a legii, pe de altă parte, a produs și un sistem 

fragmentar, cu definiții adesea suprapuse și incoerente, cu probleme de coordonare între dispozițiile legilor 

care abordează subiecte suprapuse și cu abordări în aceeași sferă de activitate, de ex. proceduri de 

clasificare și declasificare, preempțiune, sistem de apel, care diferă de la o lege la alta. 

Această fragmentare are impact și asupra instituțiilor responsabile de patrimoniul cultural, care, în pofida 

numărului redus de personal, lucrează independent și au un dialog limitat  -  factor care reduce schimbul / 

circulația informațiilor și cooperarea. Aceste elemente esențiale sunt indispensabile pentru eficacitatea și 

eficiența oricărui sistem de administrare, în special în cazul în care resursele umane, materiale și financiare 

sunt puține. Coordonarea poate contribui la evitarea redundanței și la dezvoltarea economiei de scară, 

chiar dacă nu se ia în calcul o abordarea mai integrată și mai puțin sectorială a protecției patrimoniul 

cultural, înțeleasă nu în calitate de amalgam al diferitor categorii de proprietăți, ci ca o prezentare continuă 

multilaterală, care prezintă o varietate de calități, particularități și valori. 

În pofida problemelor structurale menționate mai sus, unele dintre aceste legi sunt destul de bine 

concepute și detaliate - în special, Legea privind protecția patrimoniului cultural mobil n. 280/2011 trebuie 

privită ca fiind una dintre cele mai clare și suficient de detaliate, cu o singură excepție -  capitolul privind 

circulația bunurilor culturale. Indicativ este și faptul că aproape toate regulamentele sale au fost adoptate 

în termen de 12 luni și doar regulamentul privind circulația bunurilor culturale a rămas în urmă. De 



asemenea, Legea privind protecția patrimoniului arheologic n. 218/2011 este foarte detaliată și include 

multiple prevederi bine concepută, cu aproape toate reglementările și modele necesare pentru aplicarea 

sa. Se identifică doar o singură problemă și anume - prevederile relaționate descoperirilor arheologice și 

arheologiei preventive, care, așa cum sunt prevăzute astăzi, tind să privilegieze descoperirile în comparație 

cu posibilitatea de păstrare a rămășițele arheologice. 

În acest proces de actualizare și modernizare a legislației, sectorul monumentelor și siturilor istorice suferă 

cel mai mult: legea urmează a fi aprobată, iar proiectul de lege care a fost elaborat cu dificultate pînă în 

octombrie 2017, după ani de gestație, includea deficiențe semnificative care necesitau intervenții și 

modificări substanțiale, primind recomandări substanțiale și din partea Centrului Național Anticorupție. 

Experții MECC responsabili pentru elaborarea legii au luat act de mai multe recomandări prezentate de MS 

STE în note scrise, întruniri și proiecte revizuite și comentate pe parcursul perioadei noiembrie 2017 - 

martie 2018; din nefericire, din cauza lipsei accentuate de personal și a presiunilor generate de activitatea 

cotidiană și de volumul extraordinar de muncă condiționat de procesul de reformă și viitoarele alegeri 

politice, versiunea revizuită a proiectului, în pofida îmbunătățirilor evidente, încă suferă de multiple 

deficiențe care ar necesita în continuare intervenții pentru a adopta o lege eficientă, care nu ar avea nevoie 

de modificări imediate pentru a deveni un instrument util care să poată înlocui efectiv fosta Lege nr. 

1530/1993. În acest context, câteva principii și dispoziții ar trebui recuperate și reintegrate în noua Lege, 

pentru a menține nivelul  normelor concepute în anii 1990, care nu au fost greșite dar au suferit de o 

implementare slabă. 

Finalizarea setului de legi elaborat în perioada 2009-2018 cu aprobarea proiectului de lege îmbunătățit cu 

privire la monumentele istorice va crea o bază pentru implementarea protecției și pentru concluderea 

procesului întreprins de reprezentanții ministerului începând cu  2009. 

Cu toate acestea, următorul legiuitor va trebui să abordeze inevitabila provocare de a armoniza principiile și 

dispozițiile acestor legi și de a continua consolidarea acestora într-un singur cod de patrimoniu cultural și, 

mai important, de a începe un dialog inter-ministerial constant pentru a stabili baza unui cadru mai amplu 

de protecție și promovare a patrimoniului cultural, pornind de la un proces de sensibilizare a diferitelor 

categorii de public: factorii de decizie politică, funcționari ai administrației centrale și locale, Ministerul de 

Interne, Poliția, Ministerul Justiției și organele de urmărire penală / judecătorească, Ministerul Finanțelor și 

agențiile aferente, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului  și alți actori publici / privați, continuând dialogul interministerial constant pentru a se asigura că 

s-a convenit și au fost introduse măsuri transsectoriale pentru susținerea sectorului patrimoniului cultural: 

un sistem de patrimoniu cultural funcțional nu se poate baza numai pe constrângeri și dispoziții sectoriale 

"pasive", dar are nevoie de o serie de mecanisme active care să declanșeze procese virtuoase. 

Următoarea fază a reformei cadrului legal, împreună cu consolidarea legislației sectoriale într-un singur 

Cod, ar reprezenta o oportunitate de a actualiza (dacă condițiile permit acest lucru) Constituția prin 

introducerea, într-un mod mai explicit, a obligației Statului precum și a regiunilor, districtelor, municipiilor, 

satelor pentru protejarea și conservarea patrimoniului cultural în toate fațetele sale (articolele 33 și 59). 

În cele din urmă, va fi necesar să se continue diminuarea rolului Guvernului și al Parlamentului cu privire la 

chestiunile administrative, cum ar fi listarea / delistarea patrimoniului cultural. 

Planificarea spațială și patrimoniul cultural 

Cadrul legal privind protecția patrimoniului cultural trebuie completat cu componenta de planificare 

spațială relevantă și arhitectură de înaltă calitate. Din păcate, în pofida unui cadru legislativ bine elaborat, 

lipsa planurilor regionale, locale și urbane (inclusiv planurile zonale și detaliate) pune în pericol protecția 



mediului istoric construit și a monumentelor și compromite angajamentele asumate de Republica Moldova 

la semnarea mai multor documente internaționale, inclusiv Convenția pentru protecția patrimoniului 

arhitectural, adoptată în 1985 (ratificată în 2001) și Convenția europeană privind peisajul, adoptată la 

Florența, 2000 (ratificată la 14.03.2002). Mai recent, Republica Moldova și-a asumat să atingă 106 ținte 

pentru o viață mai bună până în anul 2030. Respectivele ținte reprezintă rezultatul adaptării Agendei de 

Dezvoltare Durabilă 2030, pe care Moldova s-a angajat să o pună în aplicare prin adoptarea Declarației 

Summit-ului privind Dezvoltarea Durabilă (2015). 

L ipsa unor sancțiuni  drastice în  legislația  din domeniu a  fost menționată de câț iva actori  

din cadrul  administrației  ca  f i ind o problemă  majora atât  in cazul neexecutări i  

planuri lor c ît  ș i  în ceea ce privește proiectele aprobate. Aspectul  de sancționare trebuie 

abordat cu maximă urgență în toate sectoarele și  legi le  relaționate  protecția  

patrimoniului .  

Pe de altă parte, există o nevoie de a oferi sectorului planificării urbane anumite reglementări clare care să 

fie utilizate de toți actorii publici și administrațiile implicate. O soluție posibilă ar putea rezida în viitorul Cod 

al Urbanismului și Construcțiilor, în prezent în curs de aprobare de către Parlament, care va trebui să fie 

însoțit de măsuri majore de consolidare a capacităților diferitor niveluri ale administrației locale, pentru a 

asigura acoperirea teritoriului Moldovei cu instrumentele de planificare necesare. 

Cu toate acestea, s ituația crit ică a instrumentelor de planif icare ar necesita un răspuns 

decisiv din partea Statului,  care ar trebui să aprob e noul  cod al  Urbanismului ș i  

Construcți i lor  ș i  să  prevadă măsuri  majore de consolidare a capa cități lor difer itor 

niveluri  ale administrației  locale,  pentru a  asigura acoperirea teritoriului  Moldovei cu 

instrumentele de planif icare necesare.  

În ceea ce privește sectorul de conservare / intervenție, una din principalele probleme identificate ține de  

lipsa unei infrastructuri destinate diagnosticării și expertizei tehnice specializate, precum și lipsa normelor 

privind construcția și achizițiile publice pentru intervențiile asupra patrimoniului cultural. 

În prezent, cadrul juridic și normativ al "Construcțiilor" nu prevede nici o reglementare explicită privind 

patrimoniul cultural: aceasta înseamnă că toate lucrările de construcție efectuate asupra obiectelor 

culturale sunt realizate în conformitate cu prevederile generale ale sectorului de Construcții  (nu există un 

Cod de legi privind construcțiile, deci este dificil să se colecteze toată legislația relevantă). Acest lucru se 

aplică la elaborarea documentației de proiect, precum și asupra celorlalte segmente specifice, cum ar fi 

consolidarea structurală, instalațiile, securitatea antiincendiu, izolarea termică și alte cerințe energetice. 

Din păcate, proiectul  Codului Urbanismului și  Construcți i lor  nu abordează această 

problemă ș i  nu prevede o secțiune specif ică dedicat ă  clădiri lor istorice care ar prevedea 

specif icaț i i ,  referințe și  reglementări  ad-hoc care să f ie elaborate ț inând cont de 

necesitatea de adaptare a  cer ințelor tehnice la natura c lădiri lor istorice .  În special , 

cadrele  specif ice pentru:  a)  evaluarea structurală și  reabil itarea structurală /  seismică a  

clădiri lor istorice,  b)  cerințele tehnice ,  de instalare și  s iguranța vieți i ,  c)  siguranța 

anti incendiu d) cerințele pr ivind accesibi l itatea, e)  cerințele privind efic iența 

energet ică.  

În acest sens,  echipa MS Twinning a început să distribuie  documentația tehnică ut i l izată 

în Ita l ia .  O platformă potrivită  pentru cont inuarea act ivităț i i  ș i  discutarea nevoilor de 

elaborare a criteri i lor  și  cerințelor ad -  hoc este creionată de pregătirea universitară în 

segmentul  conservări i  clădiri lor istor ice.  



 

Sectorul construcți i lor  și  patrimoniul cultural  

Pe de altă parte, proiectele normelor tehnice, în curs de elaborare începând din 2017, reprezintă un 

progres considerabil în ceea ce privește situația actuală și trebuie susținut. Îmbunătățirea proiectului actual 

include o aliniere a definițiilor cu proiectul de lege privind monumentele istorice, definirea mai clară a 

fazelor proiectului, în special în ceea ce privește clarificarea obiectivelor și rolului fiecărui document în 

cadrul proiectului, pentru înțelegerea cititorului și a utilizatorului a necesității perfectării fiecărui document. 

În unele cazuri, în pofida nivelului înalt al detalierii documentului, pot fi necesare și alte specificații. Pentru 

analiza detaliată a acestui document, se prezintă proiectul anexat. 

Un alt aspect care trebuie aprofundat ține de sistemul de calificare al întreprinderilor și al profesioniștilor. 

În prezent, sistemul moldovenesc nu este pe deplin clar și necesită să fie revizuit, cel puțin cu referire la  

patrimoniului construit. 

Experiența italiană poate fi relevantă atât pentru documentarea proiectelor, cât și pentru calificările 

întreprinderilor, deoarece acest domeniu a fost recent complet reorganizat și reglementat. Având în vedere 

natura specifică a patrimoniului construit moldovenesc, abordarea trebuie adaptată și poate fi simplificată, 

dar elementul de bază al sistemului poate fi luat în considerare. 

În ceea ce privește programarea intervenției MECC asupra monumentelor aflate în responsabilitatea 

ministerială, principalele aspecte care trebuie abordată țin de: 

Având în vedere faptul că, în prezent, cadrul legislativ al "Construcțiilor" nu are o legislație specifică, 

explicită privind patrimoniul cultural, principalii factori critici se referă la: 

 lucrările asupra obiectivelor culturale sunt realizate prin intermediul fondurilor "Reparații 

Capitale",  care nu prevăd nici o măsură specifică pentru protejarea obiectelor culturale (așa cum 

prevăd fondurile „Investiție capitală” pentru lucrările de restaurare). 

În acest sens se sugerează: 

• elaborarea prevederilor specifice privind modul în care se efectuează lucrările de reparații asupra 

obiectelor culturale pentru a evita deteriorarea/afectarea acestora, de asemenea prevăzând în mod 

expres că Lucrările de Reparație a obiectelor culturale trebuie să fie efectuate (obligatoriu, a se vedea 

mai jos)  în conformitate cu avizul  Consiliului Național al Monumentelor Istorice. 

 Capacitatea financiară redusă a MECC privind intervențiile la scară largă afectează și alocarea 

fondurilor pentru alte intervenții mai importante - într-o țară în care mai multe monumente 

protejate suferă din cauza lipsei de întreținere, abandonare, lipsă de utilizare. 

În acest sens se sugerează: 

 Instituirea unui fond pentru reparații urgente și măsuri de salvgardare în scopul asigurării că 

clădirile ocrotite de stat sunt protejate contra ruinării prin măsuri ad-hoc (de exemplu, acoperișuri 

temporare, suporturi de sprijin etc.) în scopul prelungirii existenței acestora pe durata elaborării 

proiectului de conservare / restaurare și pregătirii programului de finanțare. Această soluție ar 

permite o utilizare mult mai eficientă a bugetului disponibil al MECC (precum și al autorităților 

locale) pentru a garanta conservarea multor monumente. Un program ad-hoc ar trebui continuat și 

elaborat cu sprijinul organelor subordonate reformate, și anume Agenția de inspecție a 

monumentelor și siturilor. 



În ceea ce privește proiectarea unei intervenții asupra unui obiect cultural, din analiză au rezultat următorii 

factori critici: 

 O problemă evidentă constă în faptul că cele trei faze ale procesului (începerea procesului, analiza 

cererii de către MECC, finanțarea de către Ministerul Finanțelor) nu par a fi legate între ele în mod 

coerent: fiecare fază este gestionată de diferite subiecte, astfel încât devine dificil să se reunească 

componentele cursului de acțiunilor. 

În acest sens se sugerează: 

• Introducerea  "oficialului responsabil de  procedură"  gestionar al  procesului administrativ de la început 

până la etapa finală, reprezentând punctul de contact din cadrul Ministerului Culturii cu privire la întreaga 

procedură în cauză. În prezent, o astfel de poziție nu este prevăzută de către minister. 

 Atunci când vorbim despre cererea parvenită „de jos” – de la proprietarul obiectului - se pare că o 

problemă majoră constă în incapacitatea de elaborare a unui astfel de proiect - care prevede, 

printre altele, o precizie a studiului de fezabilitate - astfel încât cererea de intervenție adesea nu 

este luată în considerare. 

  În acest sens se sugerează: 

 Precum a fost sugerat mai sus, chiar și în acest caz prezența  "ofițerului responsabil de procedură" 

(sau a unui manager de proiect public) ar putea oferi un sprijin solid în elaborarea corectă a 

proiectului obiectului cultural: de fapt, acesta ar ajuta titularul bunului să înțeleagă mai bine care 

este documentația solicitată și cum o completează corect pentru a reduce riscurile  de respingere a 

proiectului din cauza deficiențelor  formale. 

 

Eficiența procedurilor și cerințelor administrație publice  

Deficiențele în implementarea cadrului legal privind patrimoniul cultural în Republica Moldova nu depind 

doar de deficiențele și lacunele din cadrului legislativ și de reglementare a sectorului specific, dar și de 

nivelul de compatibilitate și implementare a cadrului legislativ / regulator privind funcționarea 

administrațiilor publice. 

Prin urmare, revizuirea cadrului legal a fost extinsă pentru a lua în considerare funcționarea administrației 

publice și procedurile administrative, concentrându-se în special asupra modului în care principiile cheie ale 

bunelor practici din administrațiile publice sunt încorporate în legislație și modul în care prevederile  

răspund necesităților specifice ale sectorului de  patrimoniu cultural. 

Analiza a presupus cercetare ”din birou” și " pe teren" prin intermediul interviurilor cu funcționarii publici ai  

BC. 

În primul rând, accentul a fost pus pe modul în care sunt percepute și reglementate "transparența", 

"răspunderea" și "responsabilitatea individuală" a funcționarilor publici și a personalului organelor publice. 

În plus, a fost examinat modul în care este reglementat conflictul de interese și incompatibilitatea funcțiilor 

funcționarilor publici și a personalului organelor publice. 

 

Un prim factor critic identificat  în sistemul administrativ este reprezentat de faptul că nu întreg personalul 

administrațiilor centrale are statutul de funcționari publici, chiar dacă entitățile pentru care activează au 

responsabilități-cheie delegate de Minister și se află în subordinea Ministerului iar structura, funcțiile și 



unitățile de personal sunt reglementate prin prevederi legale. În special, în sectorul patrimoniului cultural, 

acest lucru este identificat pentru ANA și AIRM, care au funcții cruciale în implementarea legislației privind 

protecția patrimoniului cultural. 

Această situație generează o discrepanță între personalul agențiilor, investite cu responsabilități cheie 

pentru protecția patrimoniului, și personalul ministerial sau al Institutului, care se bucură de statut de 

funcționar public. De asemenea, se creează ambiguități în aplicarea altor prevederi-cheie cu incidență 

asupra funcționarilor publici, dar care nu par să se aplice personalului altor instituții publice. Acest lucru 

este deosebit de important atunci când vine vorba de conflictul de interese, de incompatibilitatea funcțiilor 

funcționarilor publici, de exemplu, cu funcții elective. 

Regimul diferit în ceea ce privește criteriile de selecție a personalului, cerințele de recrutare, obligațiile 

funcționarilor publici și personalului entităților subordonate autorităților publice centrale nu este benefic 

pentru eficiența și eficacitatea acestor structuri, cel puțin în sectorul patrimoniului cultural. Prin urmare, se 

sugerează că, indiferent de regim - funcționar public sau nu – regulile de recrutare, obligația de 

imparțialitate, conflictul de interese și incompatibilitate să fie extinse asupra întregului personal al 

autorităților subordonate ministerelor. 

Respectiva părere este completată și de o scurtă trecere în revistă a cadrului comun de reglementare al 

Uniunii Europene și a reglementării relevante sectorului italian, împreună cu unele informații generale 

privind unele state membre ale UE. Revizuirea rapidă a țărilor UE, realizată cu scopul de a schița principiul 

aplicat, conclude asupra importanței majore atribuită implicării cetățenilor, accesibilității informației  și 

responsabilității publice. 

Dispozițiile specifice ale sistemului italian ce reglementează administrația publică, procedurile și 

funcționarii publici pot fi benefice și pentru RM, în special în ceea ce privește dispozițiile și mecanismele 

pentru: 

 consolidarea responsabilității individuale a funcționarului public în procedurile administrative 

În prezent, nu există nici o prevedere în legislația administrativă - nici măcar în codul recent aprobat - care 

să identifice persoana responsabilă pentru o procedură de la începutul până la finalitatea acesteia. Art. 35 

din noul cod administrativ stipulează că autoritățile publice și persoanele care le reprezintă trebuie să 

poarte răspundere penală, contravențională, civilă sau disciplinară: este important de a clarifica cine sunt 

persoanele care reprezintă autoritățile publice și în ce măsură răspunderea se referă și la funcționarii 

publici . 

 consolidarea necesității de justificare a deciziilor administrațiilor publice pentru a asigura că nu 

doar interesele și drepturile cetățenilor individuali sunt garantate, dar și interesele colective ale 

societății / comunități  și misiunea specifică a fiecărei administrații publice 

Codul administrativ recent aprobat prevede această consolidare. Cu toate acestea, este necesar să se 

clarifice faptul că interesele legitime, care nu sunt explicate în secțiunea de definiție, includ și "interese 

publice" (sau interese colective) care, pe de altă parte, găsesc o definiție în Cod care nu este locul potrivit 

pentru aspectele de mediu si de patrimoniu (care fac parte din drepturile fundamentale ale omului). 

 extinderea noțiunii de conflict de interese și incompatibilitatea funcțiilor într-un spectru mai larg de 

situații și roluri dincolo de legăturile familiale și avantajele patrimoniale 

Ar fi recomandabil să se reevalueze noțiunea de conflict de interese și de incompatibilitate precum și 

mecanisme de suspendare temporară (de exemplu, concediu neplătit sau plătit) cel puțin pentru 

funcționarii de rang înalt din administrațiile publice sau organele subordonate acestora și finanțate de 



stat, de exemplu în cazul alegerilor în calitate de reprezentant politic, și nu doar în cazul numirii în 

funcții specifice așa cum se întâmplă acum, în conformitate cu legislația. Prin aceasta s-ar respecta  

principiile UE și s-ar contribui la asigurarea imparțialității în exercitarea funcției publice și la protejarea 

funcționarilor din aceste organisme de potențiala presiunea externă. 

Îmbunătățirile sugerate ale cadrului juridic în ceea ce privește aspectul menționat anterior ar contribui, în 

mare măsură, la consolidarea punerii în aplicare a legislației în sectorul patrimoniului cultural. 

PROIECTUL DE LEGE PRIVIND OCROTIREA MONUMENTELOR ISTORICE (VERSIUNEA AUGUST 

2018) 

Versiunea revizuită a proiectului de lege privind monumentele istorice  elaborat de experții ministerului RM 

a fost finalizată la începutul lunii august 2018. În prezent este publicat pe portalul www.particip.gov.md 

pentru comentarii și recomandări atât din partea publicului, cât și din partea altor ministerele, agențiile și 

actorii publici relevanți. 

Proiectul de lege este structurat în mod similar proiectului anterior, cuprinzând zece capitole și cincizeci de 

articole. Pe de altă parte, o serie de prevederi au fost modificate ca urmare a dialogului între experții BC și 

MS STEs  în cadrul proiectului Twinning. 

Comentarii și recomandări preliminare (data: August 2018) 

Proiectul de lege privind ocrotirea monumentelor istorice (versiunea august 2018) a fost primit recent, prin 

urmare, în acest stadiu pot fi propuse doar comentarii preliminare. 

Este evident, chiar și prin compararea structurilor, că noul proiect de lege elaborat de experții BC diferă de 

documentul de referință propus spre examinare de către MS STEs. 

În special, în proiectul de lege Versiunea august 2018 elaborat de experții BC, capitolul privind protecția 

este mult mai limitat, lipsind o serie de prevederi-cheie pentru reglementarea problematicii în mod 

corespunzător. Pe de altă parte, proiectul BC include un capitol privind Intervenția, care nu este prevăzut 

de propunerea MS, conform unui raționament prin care se consideră că legislația primară nu este capabilă 

să prevadă specificații tehnice și care să includă  în registrul de protecție dispozițiile care reglementează / 

restricționează orice activitate asupra obiectului protejat. 

S-au făcut eforturi pentru a consolida rolul juridic al avizului Consiliului Național al Monumentelor Istorice - 

NCHM și pentru a îmbunătăți procedura de aprobare / autorizare a proiectelor privind monumentele și 

zonele protejate, dar totuși continuă să persiste confuzii și ezitări. Acest lucru se datorează, în principal, 

dificultății de recunoaștere a faptului că Consiliul Național, în calitate de organ consultativ al ministerului, 

nu poate îndeplini sarcina de eliberare a actelor administrative cu relevanță externă, adică a actelor care au 

impact asupra drepturilor cetățenilor. Respectiva sarcină trebuie îndeplinită de secția tehnico-

administrativă a administrației, fie un departament specializat din cadrul MECC sau NAMS, deoarece în 

acest fel responsabilitatea administrativă este clară. Ar trebui să se creeze un echilibru între colegialitate și 

responsabilitatea administrativă și răspundere / responsabilitate. În prezent, obiectivele protecții prin 

decizii  colegiale nu par a fi îndeplinite, cel puțin atunci când se analizează rezultatele activității NCHM. 

În proiectul propus de experții MS, capitolul privind Răspunderea în cazul  încălcării Legii conține mai multe 

articole, în timp ce propunerea experților BC include doar un singur articol care se referă la legislația 

relevantă. Deși se înțelege că există o diferență substanțială în modul în care se tratează problemele 



transsectoriale în documentele juridice, în RM se preferă  includerea dispozițiilor privind răspundere în 

legislația generală relevantă, și nu în legile sectoriale care ar trebuie să prevadă  astfel de dispoziții . În acest 

context, se recomandă ca prevederile actualizate privind răspunderea civilă, contravențională, penală sau 

responsabilitatea administrative să fie incluse în legile sectoriale care ar clarifica mai bine modul în care 

Ministerul intenționează să consolideze legislația printr-un set actualizat de dispoziții  privind răspunderea.  

Având în vedere lista legilor care urmează să fie completate ca urmare a aprobării potențiale a prezentului 

conținut, nu par să se modifice sancțiunile penale, civile și administrative. 

MS STE remarcă faptul că unele obiecții-cheie, care au fost prezentate  începând cu noiembrie 2017, nu au 

fost luate în calcul în mod corespunzător de către reprezentanții BC. 

Aceste prevederi se referă la: 

A. rolul necorespunzător atribuit Parlamentului în aprobarea Registrului Monumentelor Istorice ca 

modalitate de setare a unui regim de protecție a obiectelor specifice 

Aceasta a fost una dinte primele obiecții cu referire la protecția bunurilor culturale imobile adresate 

reprezentanților Ministerului BC. Explicația oferită – doar deciziile de nivel înalt sunt respectate de către 

moldoveni  și condiționează evitarea  abuzurile împotriva monumentelor - nu pare să fie confirmată în 

fapte: de când Parlamentul a adoptat Registrul, mai multe monumente au fost demolate;  numai când 

au început să se perfecteze primele procese verbale prin care se documenta responsabilitatea indivizilor 

în cauzele de pagubele ale patrimoniului cultural, procesul demolării pe scară largă a încetinit.  

Obiecția că modificarea procedurii de clasare pentru a o plasa în responsabilitatea Ministerului ar 

implica și modificarea procedurii de declasare, astfel simplificând-o și predispunând-o la presiuni 

externe, este rezonabilă; dar trebuie remarcat că, în prezent, dificultățile de declasare a monumentelor 

au ca efect, în majoritatea cazurilor, demolarea acestora, fie ilegal, fie legal.  Așadar, se pare că 

păstrarea procedurii de declasare în responsabilitatea Parlamentului nu protejează decât în mod limitat 

monumentele ocrotite, făcând și mai dificil și lung procesul de protejare a bunurilor care ar merita să fie 

incluse în registru.  

Așadar, se pare că o reflecție aprofundată asupra sistemului general de clasare/ protecție și asupra 

rolului și responsabilităților funcționarilor publici și ai personalului organului de specialitate în 

implementarea misiunii și a legislației ar servi scopului identificării mecanismelor de remediere care să 

simplifice  sistemul de clasare. În acest sens, trebuie remarcat faptul că Legea nr. 280/2011 prezintă un 

proces de clasificare clar și juridic corect, care poate fi transpus și pentru monumentele istorice. 

B. Procedura îngreunată de înscriere în Registru prin stabilirea unor liste doar periodic actualizate,  

în loc să se adopte o formulă de listare bazată pe includerea individuală, prin decizia ad-hoc 

(preferabil decizii ministeriale), a obiectivelor care se necesită protecție juridică  

Argumentul privind rolul atribuit Parlamentului a fost discutat. Ar fi recomandabil să se creeze 

mecanisme care să permită includerea obiectivelor / bunurilor individuale, mai degrabă decât a listelor 

periodice. 

C. imposibilitatea de a declanșa ex officio procedura de înregistrare pentru proprietatea privată 

D. lipsa posibilității de a face apel împotriva deciziilor ierarhice sau prin intermediul instanței 

competente 

E. necesitatea de a reechilibra sarcinile și responsabilitățile instituțiilor specializate în protecția 

monumentelor istorice. 

 



În acest sens, concentrarea mai multor funcții-cheie la Institutul Național de Patrimoniu Cultural (care 

urmează a fi creat) din motiv că actuala structură nu îndeplinește aceste sarcini și, prin urmare, nu a 

demonstrat nici o experiență în acest sens, pare a fi problematică; funcțiile cheie sunt separate de o altă 

sarcină cheie - inspecția - care face parte din ciclul de patrimoniu și trebuie integrată în întregul sistem 

pentru a transforma respectiva funcție în una importantă și utilă pentru consolidarea  protecției.  

Actualul sistem pare a fi defect, limitând funcțiile noii Agenții doar la inspecție, fapt ce pe de o parte 

declanșează o fluctuație frecventă și o imposibilitatea de a construi o capacitate și o memorie instituțională 

și, pe de altă parte, reduce sarcina de inspecție la o formalitate birocratică fără conținut tehnic și fără 

posibilitatea de a o utiliza în calitate de instrument de consolidare a capacității și de sensibilizare publică. 

De fapt, acest proiect de lege, care urma să îmbunătățească și să consolideze Legea nr. 1530/1993, 

considerată depășită și înlocuită de multe alte legi pentru alte categorii de patrimoniu, atinge, de fapt, doar 

într-un mod limitat obiectivul său: multe dispoziții care au fost clar enunțate în legea nr. 1530/1993 și care 

ar fi putut fi reintegrate în mod util în noul proiect au fost respinse, în timp ce altele, care ar fi meritat o 

revizuire aprofundată, în vederea modernizării și eficientizării întregului sistem de protecție, au fost 

păstrate și reintroduse în noul proiect. 

Lipsește sistemul de facilități financiare și fiscale, stimulente, mecanisme directe și indirecte de diversificare 

a resurselor necesare dezvoltării unui sistem viabil de protecție și promovare a patrimoniului cultural, 

precum și absența unui sistem coerent și convingător de măsuri civile, administrative, contravenționale și 

sancțiuni penale proporționale gravității încălcărilor prevederilor legii. Nu pare să se facă eforturi pentru a 

modifica codul penal, de exemplu prin inițiative legislative paralele, astfel, deopotrivă cu cele menționate 

mai sus se înglobează limitările majore ale proiectului de lege propus. 

 

Observații și recomandări preliminare pentru consolidarea și 

eficientizarea cadrului legal pentru protecția patrimoniului 

cultural 
Prima decadă a activității normative privind protecția patrimoniului cultural acoperă perioada de după 

independență și a generat următoarele legi: 

• Legea privind fondul arhivistic al RM  nr. 880 - XII din 22 ianuarie 1992; 

• Legea privind protecția monumentelor istorice n. 1530 - XII din 22 iunie 1993 

• Hotărârea Parlamentului privind implementarea Legii privind protecția monumentelor n. 1531 din 22 

iunie 1993 

• Legea audiovizualului, nr. 603 - XIII din 3 octombrie 1995; 

• Legea culturii, nr. 413 - XIV din 27 mai 1999 

• Legea cu privire la activitatea arhitecturală nr. 1350 - XIV din 27 februarie 2000; 

• Legea cu privire la activitatea editorială nr. 939 - IV din 20 aprilie 2000; modificată la 17 august 2001 

 Legea cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice nr. 1421 - XV din 31 octombrie 2002 

• Legea privind muzeele nr. 1596 - XV din 12 decembrie 2002; modificată la 30 iulie 2010 - înlocuită acum 

prin  Legea privind muzeele 

Următoarea perioadă de după  Independență a înregistrat puțină activitate în ceea ce privește elaborarea  

de noi instrumente legislative privind protecția patrimoniului cultural. 



Abia în perioada 2008 - 2009 a fost relansată activitatea legislativă în sectorul patrimoniului cultural. În 

ultimii 9-10 ani, au fost elaborate și adoptate mai multe legi, printre care: 

• Legea privind constituirea Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi” nr. 251 din 4 decembrie 2008; 

• Legea privind drepturile de autor și drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010; 

• Legea privind protejarea patrimoniului arheologic nr. 218 din 17 septembrie 2010; 

• Legea monumentelor de for public nr. 192 din 30 septembrie 2011; 

• Legea privind protejarea patrimoniului cultural național mobil nr. 280 din 27 decembrie 2011; 

• Legea privind protejarea patrimoniului cultural imaterial nr. 58 din 29 martie 2012; 

• Legea cu privire la oamenii de creaţie şi la uniunile de creaţie nr. 21 din 1 martie 2013 (nr.1263-VII, 28 

iulie 2014); și 

• Legea cinematografiei nr. 116 din 3 iulie 2014 

• Legea muzeelor, nr. 262 din 7 decembrie 2017 

 

Principalul efort al legiuitorului în a treia perioadă de post-independență ține de îmbunătățirea și detalierea 

cadrului juridic privind protecția diferitelor categorii de patrimoniu cultural care nu au fost abordate în mod 

adecvat prin Legea privind protecția monumentelor, aprobată în 1993. 

Precum a fost menționat în prezentul raport, alegerea a contat în adoptarea unei abordări sectoriale și 

dezvoltarea instrumentelor juridice distincte care să soluționeze problemele de protecție ale fiecărei 

categorii de patrimoniu, dat fiind faptul că s-a considerat a fi mai fezabilă din punct de vedere administrativ 

și ținând cont de disponibilitatea resurselor umane. 

Deși această abordare a permis elaborarea unei legislații primare moderne și detaliate și a unor 

reglementări însoțitoare pentru punerea în aplicare a legii, pe de altă parte, a produs și un sistem 

fragmentar, cu definiții adesea suprapuse și incoerente, cu probleme de coordonare a dispozițiilor legilor 

care abordează subiecte suprapuse și se referă la  aceleași sfere de activitate, de ex. proceduri de clasificare 

și declasificare, preempțiune, sistem de apel. Această fragmentare are impact și asupra instituțiilor 

relaționate patrimoniului cultural, care, în pofida numărului redus de personal, lucrează independent și 

poartă un dialog sărac -  factor care limitează schimbul / circulația informațiilor și cooperarea - elemente 

esențiale pentru eficacitatea și eficiența oricărui sistem de administrare. Aceste componente sunt  

indispensabile când resursele umane, materiale și financiare sunt limitate; coordonarea ar contribui la 

evitarea redundanței și la dezvoltarea economiei de scară, chiar și fără a implica o abordare mai integrată și 

mai puțin sectorială a protecției patrimoniul cultural, creionată nu ca un total al diferitor categorii de 

proprietăți, ci ca o prezentare continuă, mulți-fațetată  a varietății de calități, particularități și valori. 

În pofida problemelor structurale menționate mai sus, unele dintre aceste legi sunt destul de bine 

concepute și detaliate - în special, Legea privind protecția patrimoniului cultural mobil n. 280/2011 trebuie 

privită ca fiind una dintre cele mai clare și suficient de detaliate, cu o singură excepție -  capitolul privind 

circulația bunurilor culturale. Indicativ este și faptul că aproape toate regulamentele sale au fost adoptate 

în termen de 12 luni și doar regulamentul privind circulația bunurilor culturale a rămas în urmă. De 

asemenea, Legea privind protecția patrimoniului arheologic n. 218/2011 este foarte detaliată și include 

multiple prevederi bine concepută, cu aproape toate reglementările și șabloanele necesare pentru 

aplicarea sa. Se identifică doar o singură problemă și anume - prevederile relaționate descoperirilor 

arheologice și arheologiei preventivă, care, așa cum sunt prevăzute astăzi, tind să privilegieze descoperirile 

în comparație cu posibilitatea de păstrare a rămășițele arheologice. 

În acest proces de actualizare și modernizare a legislației, sectorul monumentelor și siturilor istorice suferă 

cel mai mult: legea urmează a fi aprobată iar proiectul de lege care a fost elaborat cu dificultate în 



octombrie 2017, după ani de gestație, includea deficiențe semnificative care au necesitat intervenții și 

modificări substanțiale, primind recomandări substanțiale și din partea Centrului Național Anticorupție. 

Experții MECC responsabili pentru elaborarea legii au luat act de mai multe recomandări prezentate de MS 

STE în note scrise, întruniri și proiecte revizuite și comentate pe parcursul perioadei noiembrie 2017 - 

martie 2018; din nefericire, din cauza lipsei stridente de personal și a presiunilor generate de activitatea 

cotidiană și de volumul extraordinar de muncă legat de procesul de reformă și viitoarele alegeri politice, 

versiunea revizuită a proiectului, în pofida îmbunătățirilor evidente, încă suferă de multiple deficiențe care 

ar necesita în continuare intervenții pentru a adopta o lege eficientă, care nu ar avea nevoie de modificări 

imediate pentru a deveni un instrument util care să poată înlocui efectiv fosta Lege n. 1530/1993. În acest 

context, câteva principii și dispoziții ar trebui recuperate și reintegrate în noua Lege, pentru a menține 

nivelul  normelor concepute în anii 1990, care nu au fost greșite dar și au suferit de o implementare slabă. 

Finalizarea setului de legi elaborat în perioada 2009-2018 cu aprobarea proiect de lege îmbunătățit cu 

privire la monumentele istorice va crea o bază pentru implementarea protecției și pentru a conclude 

procesul întreprins de reprezentanții ministerului începând cu  2009. 

Cu toate acestea, următorul Legislativ va trebui să abordeze inevitabila provocare de a armoniza principiile 

și dispozițiile acestor legi și de a continua consolidarea acestora într-un singur cod de patrimoniu cultural și, 

mai important, de a începe un dialog inter-ministerial constant pentru a stabili baza unui cadru mai amplu 

de protecție și promovare a patrimoniului cultural, pornind de la un proces de sensibilizare a diferitelor 

categorii de public: factori de decizie politică, funcționari ai administrației centrale și locale, Ministerul de 

Interne, Poliția, Ministerul Justiției și organele de urmărire penală / judecătorească, Ministerul Finanțelor și 

agențiile aferente, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului  și alți actori publici / privați, continuând dialogul interministerial constant pentru a se asigura că 

s-a convenit și au fost introduse măsuri transsectoriale pentru susținerea sectorului patrimoniului cultural: 

un sistem de patrimoniu cultural funcțional nu se poate baza numai pe constrângeri și dispoziții sectoriale 

"pasive", dar are nevoie de o serie de mecanisme active care să declanșeze procese virtuoase. 

 

Constituția 

În secțiunea anterioară a acestui raport au fost prezentate comentarii extinse cu privire la articolele 

relevante din Constituție; în această secțiune sunt rezumate doar recomandările cheie. 

Constituția Republicii Moldova conține două articole cheie relaționate  culturii și patrimoniului cultural: art. 

33 și art. 59. În comun prevăd principii constituționale pentru protejarea culturii și a patrimoniului cultural, 

însă ambele ar trebui modificate. 

Preferabil, articolul 33 ar putea fi modificat pentru a include în obligația statului (de nivel administrativ 

central și local) protejarea și susținerea creativității și a patrimoniului natural / cultural. În acest mod, 

Constituția va prevedea în mod explicit directive care să atribuie, nu doar cetățenilor responsabilități legate 

de protecția și conservarea patrimoniului cultural, dar și entităților publice obligații constituționale care par 

foarte necesare într-o țară în care responsabilitatea administrativă individuală, adică responsabilitatea 

persoanei în îndeplinirea funcției sale de funcționar public, nu este suficient de reglementată și explicită 

prin  lege. 

În plus, ar fi oportun să se prevadă în termen mediu modificarea textului articolului 59 pentru a introduce 

conceptul de patrimoniu cultural / moștenire în locul conceptului de monumente istorice și culturale, care 

în prezent pare să se limiteze la anumite categorii, precum și să se consolideze conceptul de obligație a 



statului și a entităților sale centrale și teritoriale de a proteja / dezvolta și susține mediul, patrimoniul 

natural și cultural și cultura în general. 

 

Legea Culturii nr. 413/1999  

Legea culturii nr. 413/1999 este o lege foarte importantă care stabilește principii de un caracter 

constituțional. Acesta prevede principii și cadru de reglementare pentru dezvoltarea unui sector de cultură 

modern. Legea  încearcă să se poziționeze ca o lege-cadru pentru întregul sector, cu un accent deosebit pe 

cultură și activități culturale, vizând asigurarea unor condiții viabile pentru dezvoltarea unui mediu cultural 

mai bogat pentru Republica Moldova. În timp ce încearcă să se extindă noțiunea de patrimoniu cultural,  

Legea ia în considerare și Legea privind ocrotirea monumentelor, evitând însă să ofere specificații cu privire 

la protecția patrimoniului cultural, dar incluzându-l în domeniul activităților culturale. Legea vizează 

stimularea inițiativelor culturale, precum și a organizațiilor culturale care ar putea contribui la activitatea 

instituțiilor publice. 

Unele prevederi sunt mai degrabă generice, de exemplu cele care țin de relația dintre stat și oamenii de 

creație, și ar trebui să fie detaliate prin dispoziții suplimentare sau prin legislație secundară. Cel puțin o 

prevedere din art. 27, paragraful 5), care stipulează că "înstrăinarea şi transmiterea edificiilor, construcţiilor 

şi terenurilor aferente care aparţin instituţiilor de cultură în alte scopuri decât activitatea culturală se 

interzice" pare a fi prea rigidă și poate fi nuanțată și ulterior adaptată prin criterii și condiții prin care 

bunurile, aparținând instituțiilor culturale, care nu au nicio funcție sau utilitate în scopul activităților 

culturale și nu au potențial pentru a fi  închiriate, pot fi înstrăinate sau transferate. 

Ca și în cazul altor legi, pentru a valorifica pe deplin potențialul acestei legi, aprobarea acesteia ar fi condus 

la introducerea modificărilor în alte legi, în special în domeniul fiscal și al bugetului public, a serviciului 

public, în domeniul contravențional și penal, ca urmare a reflecție politice și strategice colective asupra 

nevoilor unui sistem de cultură real, modern, cuprinzător și eficient, care să fie social inclusiv și durabil din 

punct de vedere economic. 

Din păcate, lipsa fondurilor publice nu a declanșat elaborarea unei strategii de activare a altor surse de 

finanțare: prevederile legii referitoare la o varietate de opțiuni pentru crearea unui sistem de cultură mai 

viabil susținut prin diferite surse de finanțare ar fi putut fi complementat prin măsuri fiscale, stimulente, 

reduceri fiscale care ar promova donațiile private, investițiile, preferințele fiscale ca sprijin pentru bugetul 

public dedicat culturii. 

Problema respectivă este menționată în acest sens, dar se referă la toate legile sectorului: opțiunile și 

propunerile de consolidare și diversificare a surselor de finanțare pentru sprijinirea culturii sau a 

patrimoniului cultural rămân limitate în cadrul dispozițiilor sectoriale și nu au niciun impact real asupra 

sistemului fiscal / financiar din Moldova. Aceasta înseamnă că discuția privind consolidarea și, de altfel, 

crearea unui sistem de cultură viabil și dinamic, capabil să contribuie la fortificarea socio-economică a 

Republicii Moldova, rămâne în cadrul "familiei culturale " și nu ajunge la cel mai înalt nivel al deciziilor 

politice, Biroului Primului Ministru, MF, MEI, care sunt principalii actori ce trebuie sensibilizați față de 

necesitatea reformelor structurale pentru a declanșa o "economie a culturii ". 



Legea nr. 1530/1993 privind ocrotirea monumentelor  

Legea nr. 1530/1993 privind ocrotirea monumentelor reprezintă un instrument juridic ambițios, în special 

ținând cont de momentul în care a fost elaborat și aprobat, în sensul că acesta vizează protejarea 

monumentelor naturale și culturale, a patrimoniului tangibil și intangibil, printr-o abordare cuprinzătoare, 

rar de găsit, a patrimoniului. În această privință, noțiunea de "monument" utilizată în lege este foarte largă, 

deoarece se referă la obiecte cu valoare istorică, artistică sau științifică, “mărturii ale evoluţiei civilizaţiilor 

de pe teritoriul republicii, precum şi ale dezvoltării spirituale, politice, economice şi sociale" (art.1, 

paragraful 1). Cu toate acestea, din păcate, ampla definiție este imediat limitată de completarea "care sînt 

înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova", limitând astfel condiția și statutul monumentului 

doar la obiectivele deja incluse în Registru și renunțând la ideea că există și alte monumente decît cele deja 

incluse în Registru, care urmează încă a fi identificate, acceptate și recunoscute oficial în rezultatul 

procesului de protejare. Această înțelegere îngustă și cumva birocratică a patrimoniului împiedică 

valorificarea deplină a legii ca instrument de stabilire a unui cadru mai larg de protecție bazat pe o 

înțelegere actualizată și deschisă a patrimoniului. 

De asemenea, definiția ocrotirea monumentelor este foarte cuprinzătoare și avansată: art. 10 prevede că 

"ocrotirea monumentelor de către stat cuprinde prevederea şi asigurarea lucrărilor de evidenţă, studiere, 

punere în valoare, salvare, protejare, conservare şi restaurare; extinderea bazei materiale [creșterea 

numărului de monumente ocrotite]; folosinţa şi accesibilitatea monumentelor pentru diverse investigaţii în 

procesul de instruire şi propagare.“. 

O altă prevedere clară și utilă este menționată în art. 23 " conservarea monumentelor este prioritară 

lucrărilor de restaurare sau construcţie" și că "restaurarea prin reparaţii şi lucrări adecvate de conservare 

prevede mai întâi măsurile ce ar stăvili avarierea şi ruinarea, păstrarea structurilor originale ale 

monumentelor fără a ştirbi valoarea lor istorică, artistică sau ştiinţifică",  punctând astfel printr-o propoziție 

scurtă și clară că prevenirea și conservarea trebuie să fie prioritizate față de orice alte lucrări - principiu 

menit să orienteze normele și prescripțiile - niciodată elaborate - pentru lucrările de conservare și 

restaurare menționate în art. 24. În plus, se poate observa că utilizarea cuvântului "restaurare" în 

respectiva lege se referă la o înțelegere largă a noțiunii, care poate presupune o varietate de nuanțe de 

intervenție. 

Sistematizarea în capitole a legii este bine gândită, iar prevederile sunt, în general, în concordanță cu 

subiectul capitolului, fiind prezentate clar și bazîndu-se pe principii solide și avansate. 

Pe de altă parte, multe prevederi sunt foarte generale și pentru ca acestea să devină operaționale, ar trebui 

să fie ulterior detaliate prin intermediul legislației secundare sau prin amendamente corespunzătoare și 

referențial – încrucișate cu alte legi, de ex. cu codul contravențional și penal, cu legislația fiscală și cu 

prevederile ce reglementează formarea bugetului de stat. 

De exemplu, capitolul privind finanțarea activităților de ocrotire a patrimoniului conturează o varietate de 

soluții posibile pentru susținerea sectorului însă, cu toate acestea, dispozițiile sunt prea generale și indică 

doar  „intenția”, fiind mai  puțin practice și nu dispun de nivelul necesar de detaliere; din păcate, legiuitorul 

nu le-a modificat niciodată pentru a transforma aceste articole în dispoziții operaționale. Dacă, la 

momentul aprobării legii, mecanismele de finanțare ar fi fost considerate avansate, în prezent acestea ar fi 

fost revizuite și actualizate. În acest sens, Twinning-ul a oferit o imagine de ansamblu asupra mecanismelor 

de finanțare care ar putea contribui la modernizarea și crearea unui sistem de protecție viabil al 

patrimoniului cultural (a se vedea raportul anexat la propunerea de plan strategic elaborat pentru 

Activitatea 2.2). 



Nu sunt prevăzute sancțiuni penale pentru acțiunile ce pun în pericol  ocrotirea monumentelor. În special, 

este dificil de a acuza funcționarii publici care încalcă sau ignoră în mod neglijent sau intenționat dispozițiile 

prezentei legi sau misiunea instituției relaționată protecției patrimoniului sau sarcinile specifice ale 

acestora.   Acest aspect ar trebui reglementat și în legile referitoare la sectoare mai generale, cum ar fi cele 

privind statutul, drepturile și obligațiile funcției publice, funcționarea administrației publice, procedurile 

administrative (a se vedea analiza cadrului juridic privind acest sector în raportul relevant). 

Nu sunt prevăzuți pași și criterii detaliați în luarea deciziilor privind demolarea monumentelor, care 

reprezintă un subiect  extrem de sensibil unde presiunile și corupția - în general intenționate - ar putea juca 

un rol important în distorsionarea aplicării acestei prevederi (articolul 40, introdus prin amendament în 

2007). 

Competențele fundațiilor publice ar putea fi foarte importante în stoparea distrugerii, din ce în ce mai 

frecvente, a monumentelor din Moldova. Prin urmare, atribuțiile de intervenție ale acestora ar trebui să fie 

sprijinite și facilitate. Din păcate, această prevedere nu a fost susținută prin programe adecvate de 

sensibilizare, și chiar și fondatorii și asociații multor asociații și fundații  au, de cele mai multe ori, o 

înțelegere limitată a rolului lor de "controlori" ai modului în care administrațiile publice interpretează și 

aplica legea. 

În plus, subdivizarea implementării legii între două ministere - MECC pentru patrimoniul cultural și MADRM 

pentru patrimoniul natural - fără prezența unui mecanism de coordonare între cele două ministere și fără 

prevederi clare stabilite pentru rolul MADRM, a subminat obiectivul inițial al legii de a integra protecția și 

gestionarea patrimoniului natural și cultural, deoarece legea nu a fost prevăzută cu instrumente juridice, de 

reglementare și administrative. 

O constrângere structurală a acestei legi este reprezentată de rolul excesiv acordat Guvernului și 

Parlamentului - elaborarea și aprobarea Registrului Monumentelor – cu referire la sarcinile  administrativ- 

tehnice care, în mod ideal, ar trebui să fie realizate de către MECC și, poate, într-o oarecare măsură, de 

Guvern. Deși este de înțeles că, după obținerea independentei și stabilirea unei noi ordini politice, pentru 

prima dată Registrul monumentelor protejate a trebuit să fie aprobat prin lege pentru a asigura 

recunoașterea de către instituțiile politice nou-înființate a obiectivelor drept monumente ale Moldovei 

independente, totuși, din perspectiva juridica care prevede separarea puterilor stabilita in Constituția 

Republicii Moldova Parlamentul, care este puterea legislativă, acesta nu ar trebui să execute sarcini 

administrative și de reglementare a unor condiții specifice, cum ar fi  includerea unui monument în lista 

celor protejate și stabilirea unui regim specific de protecție. 

Rolul acordat Parlamentului privind listarea monumentelor are repercusiuni considerabile asupra 

procedurii care devine complicată, de durată și în mod evident nu poate fi realizată pentru un singur obiect, 

astfel  îngreunând posibilitatea de a spori într-o manieră fezabilă și regulată activele protejate. De fapt, din 

1993, când Registrul Monumentelor a fost aprobat de către Parlament prin legea nr. 1531/1993, acesta nu 

a fost niciodată actualizat: numai între 2016 și 2018 s-a făcut un efort pentru crearea unui nou registru al 

monumentelor de  for public, care reprezintă în esență un extras actualizat al Registrului din 1993. 

În urma aprobării Legii privind protejarea patrimoniului arheologic din 2010, a Legii privind protejarea 

patrimoniului cultural naţional mobil din 2011, Legea privind protejarea patrimoniului cultural imaterial nr. 

58 din 29 martie 2012, Legea nr. 1530 privind ocrotirea monumentelor înfruntă probleme de coordonare 

cu prevederile legilor menționate. De fapt, această lege urmează să fie înlocuită printr-un set actualizat de 

legi sectoriale,  din care lipsește doar legea revizuită privind monumentele istorice, proiectul căruia a durat 

ani de pregătire și care a servit drept obiect al analizei detaliate și al consolidării ample din partea MS STEs 

în cadrul activităților proiectului în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018 (a se vedea capitolul relevant 



din prezentul raport și documentația anexată). Cu toate că au trecut câțiva ani de la aprobarea altor legi 

sectoriale, suprapunerile și conflictele de prevederi au afectat în mare parte punerea în aplicare a acestei 

legi. 

Legea nr. 1530/1993 poate fi considerată drept un fundament solid care reglementează întregul sector al 

patrimoniului din Republica Moldova, în sensul că principiile și dispozițiile generale sunt temeinice dar 

totuși deficitare în ceea ce privește detaliile și dispozițiile specifice privind patrimoniul arheologic, 

monumentele, muzeele, obiectele mobile precum și patrimoniul natural. 

Din păcate, lipsa unor prevederi sectoriale pentru anumite categorii de patrimoniu a generat reforme 

parțiale prin elaborarea de legi sectoriale și nu prin detalierea conținutului juridic original al Legii în 

prevederi ad-hoc grupate în secțiuni aferente anumitor categorii de patrimoniu. Această abordare ar fi 

răspuns așteptărilor legiuitorului din anii 1990 și ar fi  îmbogățit treptat Legea inițială până la consolidarea 

unui Cod cuprinzător al patrimoniul Republicii Moldova, obiectiv care ar trebui să fie prioritar pe ordinea de 

zi a viitoarei legislaturi. 

 

Prin reformarea Legii nr. 1530/1993, aceasta ar beneficia de: 

• o revizuire atentă a sistemului de înregistrare a patrimoniului cultural în general și a categoriilor în parte 

(monumente și situri istorice, patrimoniul arheologic, monumente comemorative (monumente de for 

public), bunuri mobile) creând o corelație solidă și clară între legea privind ocrotirea monumentelor și cea 

referitoare la bunurile cu importanță arheologică întru evitarea suprapunerilor și incertitudinilor normative; 

• o clarificare și actualizare a repartizării responsabilităților între organele de stat responsabile de 

implementarea protecției, reflectând în mod consecvent modificările structurii instituționale a ministerului, 

inclusiv a organelor subordonate (această etapă nu a fost niciodată întreprinsă, lăsând loc unei mulțimi de 

ambiguități în ceea ce privește interpretarea expresiei "organe de stat în domeniul protejării 

monumentelor"); 

• clarificarea și diferențierea în reglementarea transferului de proprietate și a regimurilor de proprietate, 

de ex. concesiuni, leasing și închiriere de monumente protejate; 

• detalierea și încrucișarea dispozițiilor privind măsurile financiare cu legislația fiscală și reglementările 

bugetului de stat; 

• detalierea și încrucișarea dispozițiilor privind sancționarea administrativă și penală, așa cum se prevede în 

codurile contravenționale și penale, cu măsurile de protecție prevăzute de lege; 

• elaborarea dispozițiilor pentru anumite categorii de patrimoniu cultural,  iar la necesitate, adaptarea celor 

deja existente pentru a acoperi mai multe categorii; 

• elaborarea setului de legislație secundară, menționată în textul Legii pentru a o face pe deplin 

operațională și, prin urmare, pentru înțelegerea nevoilor reale de reformă. 

MECC a ales să renunțe la Legea nr. 1530/1993 și să o înlocuiască progresiv prin noile legi sectoriale. 

Acestea vor fi analizate mai jos. O evaluare comparativă a îmbunătățirilor este prezentată la sfârșitul 

analizei. 



Legea nr. 218/2010 privind protejarea patrimoniului arheologic  

Adoptarea unei legi foarte clare definește în detaliu sarcinile și subiecții implicați în cercetările arheologice: 

agenții, universități, arheologi profesioniști, institute străine de cercetare (art. 13 și 14) și trei sisteme 

diferite de înregistrare a datelor arheologice (art.15-16 și 17). Complexitatea acestei legi se datorează și 

faptului că patrimoniul arheologic al Moldovei este, probabil, unul dintre componentele cele mai relevante 

ale patrimoniului cultural din Moldova și unul dintre punctele sale forte în comparație cu țările 

continentului est-european (de exemplu, situl paleolitic Cosăuţi, cultura neolitică Cucuteni-Tripolie sau 

sistemul mormintelor de tumul din epoca fierului). 

În mod clar, se creionează un profil al unei țări cu o puternică tradiție de cercetare arheologică și un sistem 

de înregistrare a datelor arheologice bine consolidat și detaliat, fapt confirmat prin baza de date actualizată 

a agenției, care conține câteva mii de site-uri, dintre care aproximativ 1500 sunt documentate suficient 

pentru a trece la listarea lor oficială în Registrul Patrimoniului Arheologic (sursă: personalul ANA). 

De interes deosebit este Preambulul Legii care precizează că: 

Patrimoniul arheologic este elementul esenţial care defineşte vechimea şi originalitatea culturii, a 

istoriei şi a tradiţiilor fiecărui popor, stat sau a unui spaţiu cultural în raport cu alte popoare, state sau 

spaţii etnoculturale. Fiecare popor are obligaţia de a-şi păstra bunurile culturale şi de a le valorifica în 

beneficiul întregii umanităţi. Patrimoniul arheologic al Republicii Moldova – componentă de bază a 

patrimoniului cultural naţional, supus unor grave ameninţări de degradare, atît ca urmare a 

intensificării procesului de realizare a proiectelor majore de amenajare complexă, de noi construcţii şi 

de exploatare a terenurilor, cît şi din cauza riscurilor naturale, săpăturilor clandestine sau insuficienţei 

de informare a publicului – necesită a fi protejat, integrînd organic politica de protejare a 

patrimoniului arheologic în politicile culturale, educaţionale, de mediu, de dezvoltare urbanistică şi de 

amenajare a teritoriului, de administrare a terenurilor agricole, a solurilor şi a pădurilor. 

În preambul rezonează în mod clar principiile Convenției Consiliului Europei privind protecția patrimoniului 

arheologic (1992), cunoscută și sub denumirea de Convenția de la Valletta, precizînd, de asemenea, 

definițiile și dispozițiile cuprinse în lege. În special, merită menționată noțiunea de patrimoniu arheologic - 

ansamblu de bunuri materiale, apărute ca rezultat al activităţii umane din trecut, păstrate în condiţii 

naturale la suprateran, subteran sau subacvatic, sub formă de situri arheologice (aşezări, necropole, 

morminte izolate, tumuli, cetăţi, valuri, construcţii, biserici, clădiri, anexe gospodăreşti etc.) sau bunuri 

mobile (obiecte sau fragmente ale acestora), care, pentru a fi identificate şi studiate, necesită aplicarea 

metodelor arheologice; 

Interesant este că Legea definește cercetarea  arheologice preventive ca parte a strategiilor de dezvoltare 

social-economică durabilă, de dezvoltare a mediului, de dezvoltare urbană și amenajare teritorială, de 

dezvoltare turistică la nivel național și local. 

Important este faptul că legea prevede că Ministerul de resort  (în prezent MECC) trebuie să aprobe 

documentația privind dezvoltarea urbană și amenajarea teritorială care include situri arheologice sau zone 

cu potențial arheologic (articolul 12), pentru a promova o politică durabilă în domeniul protecției și 

recuperării patrimoniului arheologic. 

În general, prevederile prezentei legi stabilesc un cadru legal solid pentru protecția siturilor arheologice și a 

obiectivelor arheologice in situ și reprezintă o realizare importantă pentru Republica Moldova. 

După 2 ani de la aprobarea și intrarea în vigoare a legii, a fost elaborată și adoptată  legislația secundară 

necesară: 



 Regulamentul privind evidenţa şi clasarea patrimoniului arheologic (imobil și mobil) 

 Regulamentul privind cercetarea şi expertiza arheologică 

  Regulamentul cu privire la Registrul arheologic naţional şi Repertoriul arheologic naţional 

 Regulamentul privind Registrul Arheologilor din Moldova 

 Codul deontologic al arheologilor 

Regulamentele indicate mai sus precizează cu lux de detaliu principiile, criteriile, cerințele, documentația 

necesară și fazele procedurilor corespunzătoare. Acestea reprezintă completarea prevederilor legii privind 

procedurile cheie necesare pentru punerea în aplicare a protecției patrimoniului arheologic. 

De asemenea, ANA a elaborat șabloane pentru implementarea zilnică a Legii, chiar dacă acestea nu au fost 

încă aprobate de Minister. Acestea includ: 

• Solicitarea autorizației de cercetare arheologică 

• Expertiză arheologică 

• Certificatului de descărcare de sarcină arheologică 

MECC a elaborat un model pentru autorizarea cercetărilor arheologice. 

Cu toate acestea, în pofida realizărilor substanțiale obținute prin aprobarea prezentei legi și prin adoptarea 

regulamentelor sale, analiză a evidențiat unele deficiențe. Acestea se referă la: 

A) mecanismele de asigurare a urmăririi și de asigurare a protecției descoperirilor arheologice făcute 

în rezultatul investigațiilor de salvare, prevenire sau eliminare. 

Conform legii, descoperirile provenite din săpăturile arheologice nu sunt protejate până când nu fac parte 

din colecția / patrimoniul unui muzeu. Prin urmare, un risc intermediar apare între momentul descoperirii 

unei vestigiu și includerea acestuia în patrimoniul unui muzeu. Este identificată o „zonă gri” de incertitudine 

cu privire la starea descoperirii, problemă ce nu este soluționată prin prevederea care stipulează că este 

interzisă sustragerea din săpături arheologice autorizate sau din zonele cu potenţial arheologic a 

patrimoniului arheologic mobil (art.47, paragraful 1, lit.f) ). 

Legea conține mai multe articole care definesc modul de protejare a siturilor arheologice cunoscute, dar nu 

este clar care este calea pe care descoperirile arheologice trebuie să o parcurgă de la descoperire până la  

transferul la muzee, includerea în colecții și expunerea. Responsabilitatea ANA par să se concentreze în 

principal asupra siturilor arheologice și nu asupra moștenirilor mobile, prin urmare nu pare clar dacă există 

o persoană responsabilă care să se ocupă cu depozitarea materialelor înainte de includerea lor în colecția 

muzeală. 

Regulamentele privind cercetarea arheologică și expertiza arheologică (anexa nr. 2 la Ordinul Ministerial nr. 

126/2013) încearcă să elimine acest decalaj prin: 

 impunerea instituțiilor care solicită autorizarea efectuării cercetărilor arheologice să asigurare 

conservarea provizorie a materialelor arheologice rezultate din săpături și transmiterea acestora, în 

termenul stabilit, conform deciziei MECC, instituțiilor de stat specializate. 

 acordarea responsabilității solicitantului de a transmite toate materialele arheologice descoperite, 

după lucrările de laborator, instituțiilor specializate de conservare și depozitare, în conformitate cu 

dispozițiile relevante ale MECC; documentul care atestă recepția materialului de către instituțiile 

specializate identificate trebuie să fie anexat la Raportul Științific. 

 



Cu toate acestea, legislația nu impune instituția solicitantă să efectueze, imediat după descoperire,  o 

inventariere preliminară a descoperirilor care urmează a fi transmise la finele  săpăturilor arheologice către 

instituțiile publice specializate care vor recepționa materialul arheologic, pentru a ține evidența acestora, și 

nici să demonstreze că instituția care efectuează cercetările dispune de  spații adecvate pentru depozitarea 

materialului arheologic pentru protejare temporara. 

În plus, Legea ar trebui să prevadă o formă de statut de protecție preventivă pentru toate descoperirile  

până când acestea vor fi transferate definitiv instituțiilor specializate și vor fi inventariate / fotografiate și 

protejate. Această problemă reprezintă o consecință a necesității definirii mai clare a elementului / sitului 

arheologic, independent de procedurile de inventariere. În special, această lege ar trebui să ia în 

considerare stabilirea unor termeni setați  în  legislația internațională.  În practică, pentru extinderea 

protecției, aceasta poate fi realizată prin integrarea, din momentul descoperirii, a articolului la proprietatea 

mobilă. Transferul către muzee sau alte instituții specializate poate fi detaliat printr-o reglementare 

specifică care trebuie menționată atât în legea arheologiei, cât și în legea muzeelor și ar trebui să prevadă 

mecanisme de coordonare și cooperare între părțile implicate (ANA, instituția specializată / muzeul, 

persoana responsabilă pentru săpături). 

Acest articol s-ar putea regăsi în capitolul VII (de exemplu, între articolele 33 și 36) și ar prevedea că, odată 

cercetate, rămășițele mobile aparțin Statului, sunt protejate în mod automat, ulterior transmise unui 

muzeu într-un interval de timp definit și, din în acel moment, responsabilitatea protecției și conservării 

acestora este transferată către ultima instituție. 

O altă constrângere ține de: 

A) mecanismele declanșate de raționamentul prevederilor privind procedura de descărcare de sarcină 

arheologică și procedura de arheologie preventivă 

Procedura de descărcare arheologică a unui sit este separată de procedura de arheologie preventivă – 

opțiune care pare logică. În al doilea rând, procedura de descărcare arheologică este inițiată la cererea 

părților interesate care au elaborat proiecte a căror implementare poate avea un impact negativ asupra 

posibilelor vestigii arheologice și trebuie să acopere financiar activitatea de cercetare. Singura instituție 

responsabilă de efectuarea cercetărilor arheologice și eliberarea certificatului de descărcare este ANA, care 

semnează un contract cu solicitantul și apoi pregătește o propunere de proiect de cercetare care trebuie 

verificată și autorizată de către NAC. NAC poate /nu poate să emită autorizația pentru cercetarea privind 

descărcarea; în cazul unui răspuns pozitiv, ANA efectuează săpăturile și, la sfârșitul cercetării, eliberează 

certificatul de descărcare de sarcină arheologică și reîntoarce terenul solicitantului. Acest rol dublu - 

executarea săpăturilor arheologice ca o acțiune preliminară pentru evacuarea arheologică și eliberarea 

certificatului de descărcare de sarcină arheologică - conturează potențialul conflict de interese și, ca 

urmare, procedura trebuie modificată. Agenția, în calitate de organ de implementare subordonat MECC, 

eliberează certificatul de descărcare și, prin urmare, nu poate efectua cercetarea preliminară relaționată 

cererii de descărcare de sarcină arheologică. Acest modificare ar acorda mai mult timp personalului 

Agenției pentru a monitoriza șantierele de construcție și pentru a efectua inspecții și supravegheri a 

cercetărilor arheologice privind săpăturile de cercetare, care ar trebui să fie efectuate de alți actori, inclusiv 

de arheologii privați acreditați. 

Pentru a se asigura că veniturile obținute din contractele stipulate cu entități publice pentru descărcarea de 

sarcină arheologică și, în perspectivă și prin arheologia preventivă, continuă să contribuie la activitatea ANA 

(și a viitoarei NAM), este necesar să se stabilească un mecanism pentru transferarea unui procent din 

valoarea acestor contracte către Agenție, până când salariile personalului agențiilor vor fi majorate în mod 

adecvat prin decizia Guvernului / Parlamentului. 



În mod alternativ, Agenția poate continua să efectueze săpături de cercetare arheologică pentru 

descărcarea de gestiune, dar nu va mai elibera certificatul de descărcare de sarcină arheologică, funcția 

fiind transferată Direcției Generale a Patrimoniului Cultural. 

Pe de altă parte, cercetarea arheologică preventivă, deși poate fi lansată prin propunerea de proiect care ar 

putea afecta negativ vestigiile arheologice, deși pe o cale diferită - în acest caz, emitentul certificatului de 

urbanism care trebuie să informeze ANA cu privire la depunerea unei propuneri de proiect ar putea 

necesita inițierea unei cercetări arheologice preventive - este acoperită financiar din fondurile proprii ale 

ANA. 

Această distincție creează o situație ambiguă și o concepție că dezvoltatorii / susținătorii doar finanțează 

cercetarea în scopul eliminării potențialelor rămășițe arheologice din cadrul unei  zone, în timp ce 

arheologia preventivă, care nu presupune concluderea în prealabil a cercetării și deciziei privind posibilele 

vestigii care ar putea fi expuse, trebuie să fie plătite de cetățeni din bugetul de stat. Experții MS consideră 

că arheologia preventivă declanșată prin activitatea de dezvoltare trebuie să fie acoperită de "dezvoltator" 

sau de susținător în cadrul bugetului lucrărilor propuse și nu prin bugetele instituțiilor relaționate  

protecției patrimoniului. În acest sens, este interesant mecanismul elaborat în Franța, privind crearea unui 

fond național ad-hoc pentru arheologie preventivă (Fonds national pour l’archéologie préventive – Fnap, 

detalii http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Sur-le-terrain/Archeologie-preventive). 

În plus, deși eliberarea de către NAC a autorizației de cercetare arheologică care vizează descărcarea de 

sarcina arheologică nu presupune în mod automat că certificatul de descărcare arheologică va fi emis la 

finele campaniei de cercetare este rezonabil să se creadă că solicitantul va aștepta, la sfârșitul procesului, 

se obțină certificatul, deoarece acesta reprezintă motivul pentru care s-a lansat procedura și s-a semnat 

contractul. 

Deși această procedură permite desfășurarea a numeroase campanii arheologice și este "autofinanțată", 

favorizând astfel acumularea considerabilă de cunoștințe despre siturile arheologice și potențialul 

teritoriului Republicii Moldova, aceasta riscă să fie realizată cu un preț ridicat, luând în considerare 

constrângerile structural financiare ale instituțiilor de stat responsabile de patrimoniul cultural în Moldova  

combinate cu o sensibilitate scăzută a societății moldovenești față de patrimoniul cultural. De fapt, există 

riscul de a accelera suprimarea  patrimoniului arheologic al țarii, fără a lăsa viitoarelor generații de 

arheologi posibilitatea de a explora și cerceta, contrar principiilor convențiilor și documentelor 

internaționale. 

Recomandări mai detaliate privind prevederile legii pot fi găsite în secțiunea relevantă a acestui raport. 

Legea nr. 280/2011 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 

Această lege, împreună cu cea privind patrimoniul arheologic, reprezintă una dintre cele mai bine elaborate 

în cadrul celei de-a doua generații de instrumente juridice privind protecția patrimoniului cultural. Este clar 

expusă și scrisă, prevederile sunt elaborate cu un nivel adecvat de detaliere și  conduce la o înțelegere clară 

a ierarhiei și funcțiilor diferitelor organe politice și administrative. 

În capitolul II, procedura de clasificare utilizată pentru bunurile mobile pare a fi adecvată, deoarece 

prevede instrumentul juridic potrivit - ordinul ministerial - pentru stabilirea statutului protejat în 

conformitate cu prevederile legii. Clasificarea, din toate punctele de vedere, este o procedura 

administrativă. De asemenea, legea separă în mod corect momentul emiterii ordinului - care reprezintă 

momentul clasificării și stabilirea regimului de protecție - și înscrierea în registru, care necesită pregătirea 

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Sur-le-terrain/Archeologie-preventive


unor dovezi documentare. O astfel de abordare ar trebui extinsă și asupra obiectelor imobile, facilitând 

astfel majorarea activelor imobile în conformitate cu prevederile legii. 

Articolul 9 privind procedura de recurs este clar delimită și poate fi ușor transpusă în alte legi, cel mai 

potrivit fiind proiectul de lege privind monumentele istorice, care a fost elaborat în a doua versiune 

revizuită la începutul lunii august 2018. 

Mai cu seama, capitolul VII cu privire la atribuțiile autorităților publice pare să fie foarte clar și corect 

formulat din punct de vedere juridic în ceea ce privește atribuirea acestor responsabilități organizațiilor 

politice, în comparație cu celelalte legi adoptate sau elaborate în ultimii zece ani. În mod special, 

responsabilitățile Parlamentului, Guvernului și ale MECC sunt delimitate corect în funcție de putere și 

funcțiile lor corespunzătoare. Articolul 22 ar trebui transpus în toate celelalte legi privind protecția 

patrimoniului cultural. 

În pofida robusteții acestei legi, au fost identificate unele deficiențe care ar trebui să fie luate în considerare 

cu atenție de țara beneficiară. 

În primul rând, este necesar să se consolideze actualul sistemul normativ prin stabilirea unei definiții clare a 

patrimoniului  cultural mobil, care reprezintă o condiție esențială în aplicarea sancțiunilor administrative și 

penale și ar trebui să însoțească multe dintre obligațiile prevăzute în prezentul instrument legal  pentru 

proprietarii privat și publici. În sistemul legislativ al Republicii Moldova există multiple și diverse definiții ale 

bunurilor culturale. De exemplu, articolul 133 din Codul penal (Valorile culturale) pare să se refere numai la 

obiectele culturale protejate prin Convenția UNESCO din 1970. Este necesar să existe un concept uniform al 

bunului cultural  pentru a ajunge la certitudine cu privire la drepturi, obligații / responsabilități pentru toți 

actorii, inclusiv administratorii publici. În acest sens, cadrul european poate contribui la stabilirea a ceea ce 

ar putea fi protejat. Cu alte cuvinte, ar trebui să se introducă limite temporare și economice / de valoare. 

În special, includerea cuvântului „excepțional” în articolul 2, alineatul 1, lit. a) poate crea confuzii și în acest 

sens se recomandă eliminarea acestuia. Pe de altă parte, în articolul 4, anumite specificații cu privire la  

vârsta, raritatea sau excepționalitatea pot fi utile, deoarece prevederile acestui articol stabilesc condițiile 

inițiale pentru distincția și clasificarea viitoare a bunurilor. 

În articolul 5, distincția dintre bunurile care urmează să fie incluse în categoria "Tezaur" datorită vârstei, 

unicității, importanței și rarității, considerate de valoare excepţională pentru umanitate și bunurile care 

trebuie incluse în categoria "Fond", cu valoare deosebită pentru Republica Moldova, este utilă însă ar fi 

nevoie de unele clarificări suplimentare. Pe de altă parte, pare controversat menționarea noțiunii de "(iii) 

bunuri culturale de valoare normală", dat fiind faptul că acestea nu se supun clasificării și, prin urmare, nu 

se supun nici prevederilor legii. Duce la confuzie și noțiunea "(iv) bunuri culturale contemporane" care, la 

rândul lor, pot fi de valoare națională excepțională / specială / normală (regimul de protecție fiind același). 

Articolele 8 -  14 (Clasificare), 15 - 17 și 19 (Securitate, Conservare, Restaurare, Comercializare) par a fi 

foarte bine structurate și implică înființarea unor  birouri capabile să îndeplinească sarcinile multiple 

relaționate procedurilor de clasificare, elaborarea de registre, autorizații pentru lucrările de restaurare, 

procedurile de achiziții preventive, contacte cu agenții autorizați să vândă bunuri culturale. Termenul de 30 

de zile stabilit pentru exercitarea dreptului de preempțiune menționat la paragraful 4 al articolului 19 pare 

prea scurt. Se sugerează extinderea acestuia la 60 de zile. O perioadă mai lungă de timp ar implica și alte 

instituții locale sau organisme publice interesate în procurarea de bunuri. 

Pe de altă parte, articolul 18 merită un comentariu aparte, care se referă și la proiectul regulamentului 

privind circulația bunurilor culturale  elaborat  în vederea implementării prevederilor HG nr. 1472 din 

30.12.2016, care transpune Regulamentul nr. 116/2009 / CE; și pentru implementarea Strategiei de 



dezvoltare a culturii "Cultura 2020", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 271 din 09.04.2014, dar și în 

conformitate cu Legea nr. 280 din 27.12.2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil. 

În special, analiza proiectului de regulament privind circulația bunurilor culturale a evidențiat necesitatea 

modificării legislației primare, deoarece unele dintre dispozițiile introduse în proiectul de regulament, care 

face parte din legislația secundară, au o valoare juridică superioară și, prin urmare, ar trebui introduse în 

legea primară. Acest raționament se aplică și pentru  propunerea creării unui oficiu ministerial de export în 

Republica Moldova. 

Dispozițiile privind sarcinile MECC nu sunt detaliate pe deplin. Această chestiune  pare a fi problematică  în 

special cu incidență asupra sarcinilor legate de operațiunile de import-export și de responsabilitățile 

inerente. În acest sens, ar fi oportună crearea unui oficiu de export, ale cărui responsabilități și organizare 

vor fi prezentate într-un raport separat. 

Cu privire la protecție, este necesară consolidarea sistemului normativ actual, prin introducerea protejării 

patrimoniului cultural de infracțiunile criminale și a sancțiunilor pentru traficul acestuia. Prin urmare, 

sistemul juridic moldovenesc ar trebui să-și concentreze atenția asupra posibilității de a asigura: 

1. organisme sau unități specializate de aplicare a legii, care să dispună de proceduri adecvate; 

2. sancțiuni target-ate și detaliate; 

3. definirea  clară a patrimoniului cultural mobile și imobile, care reprezintă o condiție esențială în aplicarea 

sancțiunilor administrative și penale și ar trebui să însoțească multe dintre obligațiile prevăzute în prezentul 

proiect  pentru proprietarii privați și publici. 

În sistemul juridic actual al Republicii Moldova, nu există nici o prevedere referențială eforturilor 

internaționale concertate, inclusiv acordurilor de import de urgență și interdicțiilor care urmează să fie 

aplicate atunci când patrimoniul cultural al unui stat-parte este în pericol de jefuire a materialelor 

arheologice sau etnologice. 

Pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute de lege, este necesară înființarea unei instituții / departament 

public specializat, subordonat MECC, care să fie responsabil de administrarea bunurilor culturale mobile 

clasificate în conformitate cu art. 8, paragraful 10. De asemenea,  această instituție / departament ar trebui 

să fie responsabil de Registrul patrimoniului cultural național mobil în conformitate cu articolul 9, alineatul 

1). 

De asemenea, următoarele sarcini ar putea fi atribuite instituției / departamentului specializat în 

subordinea MECC, sprijinind astfel și activitatea CNMC: 

• Elaborarea / menținerea / actualizarea Registrului experților acreditați în domeniul bunurilor culturale 

mobile; 

• Elaborarea / menținerea / actualizarea Registrului conservatorilor și restauratorilor acreditați în domeniul 

bunurilor culturale mobile; 

• Începerea procedurilor de clasificare; 

• Stabilirea, pentru proprietarii privați, ai modelului de cerere pentru clasificarea și înregistrarea bunurilor 

sale culturale mobile (articolul 10 paragraful 2), precum și măsuri de favorizare (fiscale și de altă natură)  a 

cererilor cetățenilor privați și a instituțiilor juridice sau eclesiastice, care solicită clasificarea bunurilor 

culturale pe care le dețin; 

 lansarea procedurii de exercitare a dreptului de preemțiune menționat la paragraful 4,  art. 19; 

 aprobarea proiectelor de restaurare și a contractelor prezentate de persoane fizice și juridice de 

drept privat în conformitate cu actele normative în vigoare. 



 aprobarea cererilor cu privire la laboratoare și ateliere de lucru pentru conservarea și restaurarea 

bunurilor culturale mobile naționale prezentate de persoane fizice și juridice de drept privat în 

conformitate cu actele normative în vigoare. 

De asemenea, ar fi important să se stabilească un regulament privind standardele de învățare  în domeniu 

și structura și competențele școlilor de restaurare. 

Regulamentul privind circulația bunurilor culturale (Iulie 2018) 

Direcția specializată a MECC a revizuit proiectul de regulament privind circulația bunurilor culturale și a 

publicat-o pe platforma www.particip.gov.md pentru a colecta observațiile părților interesate. Termenul 

limită pentru comentarii a fost 18 iulie 2018. 

MS STEs au furnizat comentarii și sugestii atât la primul proiect cât și comentarii suplimentare cu privire la 

cel de-al doilea proiect. Acestea au fost prezentate reprezentanților MECC la 20 august 2018 și sunt 

rezumate mai jos. 

În pofida îmbunătățirilor aduse proiectului de regulament ca urmare a dialogurilor cu STE, actualul cadru de 

reglementare privind circulația bunurilor culturale precum și cel propus nu au atins nivelul satisfăcător, iar 

unele dintre dispoziții par problematice în special pentru cetățeni și administratorii publici. În special, 

aceasta se referă la lipsa unui prag de timp și a unui prag de valoare și lipsa detaliilor adecvate ale 

competențelor MECC. Recomandarea privind crearea unui oficiu de export în cadrul MECC rămâne valabilă. 

Pentru a reduce povara activității sale, Oficiul se poate baza, ori de câte ori este necesar, pe expertiza 

personalului altor instituții publice, cum ar fi muzeele, IPC, ANA. În cazul înființării unui astfel de oficiu de 

export, acestuia i-ar fi atribuite toate competențele, care, pe scurt ar consta în examinarea lucrărilor 

solicitate pentru export / import și eliberarea certificatelor de autorizare a exportului și importului de 

bunuri culturale, elaborarea și păstrarea statisticilor traficul de obiecte culturale și organizarea de 

traininguri pentru ofițerii vamali. 

Actualul sistemul detaliat prin proiectul de regulament pare a fi problematic, în special cu referire la 

sarcinile -cheie legate de operațiunile de import-export și responsabilitățile inerente. 

În plus, sistemul juridic actual al Moldovei nu prevede dispoziții privind eforturile internaționale concertate, 

inclusiv acordurile de urgență privind importul și interdicțiile care trebuie adoptate atunci când patrimoniul 

cultural al unui stat-membru este în pericol de jaf al materialelor arheologice sau etnologice. În același 

timp, nu există nici o dispoziție privind obligațiile dealerilor de a informa clienții despre interdicțiile privind 

exportul proprietății culturale. 

De asemenea, este important de subliniat faptul că în sistemul legislativ al Republicii Moldova există mai 

multe și diferențiate definiții ale bunurilor culturale; iar elementele culturale enumerate în proiectul de 

regulament nu sunt întotdeauna aceleași indicate în legislația existentă. În special, este important să se 

introducă o valoare-prag economică și de timp, prevăzută în mod expres prin Directiva 2014/60 / UE recent 

adoptată privind privind restituirea obiectelor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru și 

a Regulamentului 116 / 2009 privind exportul bunurilor culturale. 

În același timp, actualul sistemul normativ pare a fi destul de complicat. De fapt, legislația în vigoare 

împarte bunurile culturale în 4 categorii, și anume: 1) bunuri culturale cu valoare excepțională națională 

(tezaur); 



 2) bunuri culturale cu valoare specială națională (fonduri); 3) bunuri culturale de valoare normală 

(neclasificate); 4) bunuri culturale contemporane, care la rândul lor pot fi de valoare națională excepțională 

/ specială / normală. Cu toate acestea, protecția lor nu pare suficient de gradată și distinctă. 

Mai mult, certificatele de export ar trebui eliberate în conformitate cu cerințele stabilite de modelul 

certificatului de export elaborat în comun de UNESCO și de OMV. Este extrem de important ca, în cerere, 

solicitantul să precizeze: (i) dacă obiectul face parte dintr-o colecție; (ii) unde va fi importat obiectul (țara 

de destinație); (iii) valoarea obiectului, pentru a stabili prin intermediul legislației primare, drepturile 

preemptive ale statului. 

Pentru a îmbunătăți cooperarea internațională și a sprijini birourile vamale străine să identifice operațiunile 

ilicite de import-export, certificatul de export final trebuie tradus în limba țării de destinație. Mai mult, 

procedurile de eliberare a certificatelor de export ar trebui să conțină dispoziții care să permită 

suspendarea și / sau prelungirea termenelor în anumite situații (de exemplu, examinarea bunului și 

verificarea documentației oriunde există dificultăți, observațiile fiind discutate cu solicitantul etc.). 

De asemenea, ar putea exista dispoziții privind modul de promovare modernă a sistemelor care reduc 

costurile de circulație a colecțiilor / bunurilor unice (de exemplu, schemele de despăgubire; evitarea 

costului asigurărilor comerciale; răspundere comună pentru credite; evitarea taxelor de împrumut). Mai 

mult, ar putea exista prevederi privind eliberarea declarațiilor de către autoritățile competente străine 

potrivit cărora obiectul va fi considerat imun, prin ordine de restricții, pe durata perioadei de împrumut (in 

cazul in care o astfel de declarație lipsește, va fi necesara o aprobare specială a Ministrului educației, 

culturii și cercetării ) 

Valabilitatea certificatului de export temporar ar putea depăși timpul stabilit de prezenta legislație numai 

atunci când biroul de export este autorizat să verifice condițiile și starea de conservare a bunului. Pentru a 

face acest lucru posibil, obiectul este pus la dispoziția ofițerului administrației de export, iar costul 

serviciului este plătit de solicitant. 

În conformitate cu o politică solidă de împrumut, așa cum este recomandat de sistemul normativ 

internațional, prelungirea perioadei pentru care se eliberează certificatul de export temporar ar putea fi 

prelungită. 

Sancționarea operațiunilor ilegale de import-export ar trebui să fie bine structurată, armonizând încălcările 

vamale administrative / penale cu alte sancțiuni penale specifice. Dar nu doar aceasta. Confiscarea 

obiectului implicat în încercările de export și de import ilicit ar trebui să fie obligatorie și imprescriptibilă. 

De asemenea, trebuie sa fie prevăzut transferul sarcinii probei (onus probandi) de la controlor către 

exportator / importator / solicitant, iar ordinul de confiscare ar putea fi aplicat, după caz, fără existenta 

unei condamnări finale și solicitat în cazul când valoarea bunului este disproporționată față de venitul legal 

al persoanei condamnate iar proprietatea în cauză provine din operațiuni criminale. Confiscarea de la o 

parte-terță ar putea fi posibilă și în cazul în care respectiva parte cunoaște/ar fi trebuit să cunoască că 

scopul transferului sau achiziției a fost acela de a evita confiscarea, în baza unor fapte și circumstanțe 

concrete, inclusiv că transferul sau achiziția a fost efectuată gratuit sau în schimbul unei sume semnificativ 

mai mici decât valoarea de piață. În cazul în care obiectul nu este supus confiscării, exportatorul și 

proprietarul sunt obligați să plătească valoarea obiectului. Evident, astfel de reforme structurale au nevoie 

de un instrument juridic primar și nu pot fi prevăzute în cadrul unui regulament. 

Proiectul ar trebui modificat și ar trebui incluse fotografiile ale obiectului care sa-l însoțească. Mai mult, ar 

trebui creată o bază de date electronică, care să includă certificatele de export emise, respinse și obiectele 

care se găsesc în străinătate, fiind exportate ilegal. 



În plus, nu există o definiție clară a bunurilor culturale contemporane, care reprezintă a patra categorie de 

bunuri culturale. În același timp, legislația în vigoare este prea solicitantă și implică prea multe formalități. 

Aceste circumstanțe ar putea împiedica libera circulația a artiștilor, în același timp limitând veniturile 

generate de cheltuielile turiștilor pentru produse de artă. Pentru alte critici particulare, consultați textul 

acestui proiect. 

Detalii privind modificările sugerate sunt furnizate la sfârșitul acestui raport în capitolul "Lista legilor, 

regulamentelor și normelor cu prevederi insuficiente sau care necesită modificări". 

LEGEA MUZEELOR NR. 262/2017  

În prezentarea unei analize a prezentei legi, se presupune că scopul acesteia constă în oferirea un cadru 

legal care să permită menținerea și dezvoltarea muzeelor în conformitate atât cu principiile etice ale ICOM 

și  acordurilor internaționale, cât și cu legislația națională în domeniu. Mai mult, ar fi de dorit ca aceasta să 

încurajeze muzeele să aibă un rol mai eficient în calitate de motor al dezvoltării locale durabile. 

În comparație cu fosta lege, noul text pare să ignore aspectele conceptuale și să se concentreze mai mult 

pe proceduri și relații care implică diferite organe și autorități competente: definițiilor și principiilor le este 

acordată o importanță mai mică decât în precedenta lege; cu regret, noua lege nu face nici o referire la 

principiile, convențiile și criteriile internaționale, spre deosebire de legea precedentă, care prevedea expres 

că în cazul unor contradicții între prevederile naționale și prevederile convențiilor internaționale sau altor 

documente juridice/metodologice la care a aderat RM, prevederile celor din urma vor prevala. 

În pofida numărului redus de articole (27 în comparație cu 32), noua lege conține mai multe dispoziții decât 

cea precedentă, datorită numărului mare de paragrafe inclus în fiecare articol. A fost introdus un nou 

capitol privind acreditarea muzeelor, precum și dispoziții detaliate privind selectarea personalului, care 

anterior lipseau. 

Drept o remarcă generală poate fi afirmat că  sistemul elaborat pare a fi prea complex, având în vedere  

atât prezent cât și, probabil, pe termen mediu, dimensiunea fenomenului și resursele umane și financiare 

disponibile ale sectorului muzeelor dar, în același timp, este prea detaliat și rigid în ceea ce privește 

definițiile și autoritățile, prea schematic și nedefinit cu referire la următorii pași sau subiecte relevante. 

Cadrul logic al Legii pare complicat și puțin confuz în ceea ce privește anumite subiecte specifice, deoarece 

acestea sunt regăsite în diferite capitole și articole ce contribuie ca statutul juridic al patrimoniului muzeal 

și citirea întregului text să fie dificile. 

Lipsa unui act consolidat privind patrimoniul cultural și a mai multor legi privind diferitele categorii de 

patrimoniu cultural implică o atenție deosebită față de inconsecvențele și efectele încrucișate ale măsurilor 

juridice distincte. Abordare bazată pe acte separate crează riscul de a rata focusarea pe o mulțime de 

reglementări conexe suplimentare și să afecteze negativ înțelegerea întregului cadru și raționament. 

Principala cauză de îngrijorare, cu privire la Legea muzeelor, constă că noul sistem administrativ poate să 

conducă la o creștere inutilă și nedorită a birocrației în gestionarea muzeelor și, așa cum se întâmplă 

adesea, la risipirea responsabilităților individuale. 

Consecințele potențiale ale unor prevederi nu sunt evaluate cu atenție, ex. revocarea acreditării și 

lichidarea. Unele prevederi par să conducă la o anumită inconsecvență, ex.  circulația bunurilor muzeelor și 

excluderea din lista și înregistrarea proprietății muzeului. 

 



Regulile neclare permit interpretări diferite, contribuind astfel la crearea problemelor. Diferitele 

interpretări juridice pot rezulta din lipsa clarității unor prevederi propuse. 

Definirea sistemului de reglementare care derivă din lege va fi crucial pentru a asigura o mai bună 

înțelegere și implementare a noului cadru juridic. 

Modificările continue în cadrul de reglementare al unui sector nu sunt binevenite, deoarece acestea au un 

impact negativ asupra funcționării întregului sistem, prin urmare amendamentele specifice sunt mai 

recomandabile decât o revizuire generală a legii. O redactare foarte atentă a prevederilor pot contribui la 

eliminarea unor deficiențe evidențiate. 

Unele considerații privind structura și articolele specifice sunt prezentate mai jos. 

O observație majoră se referă la definiția Muzeului, care nu reflectă definiția ICOM din cauza a două 

adjective lipsă: non-profit și permanent: 

ICOM: Un muzeu este o instituție non-profit, permanentă în slujba societății și 
dezvoltarea acesteia, deschisă publicului, carestrînge, conservează, cercetează, 
comunică și expune patrimoniul tangibil și intangibil al omenirii și al mediului său în 
scopul cunoașterii,   educării și recreării. 

 

Pe de altă parte, definiția îinclusp în noua Lege prevede că:  

Un muzeu esteo  instituţie de cultură aflată în serviciul societăţii, care achiziționează, 
conservă, cercetează şi valorifică, cu prioritate prin expunere, patrimoniul material și 
imaterial, în scopul cunoaşterii, educării şi recreării publicului larg; 

 

În comparație cu legea precedentă, noua definiție a muzeului se referă mai clar la datoria în slujba societății 

și evidențiază relațiile cu patrimoniul imaterial, chiar dacă s-ar fi putut  oferi o mai bună definiție a 

patrimoniului cultural intangibil. 

Un alt punct critic ține de definiția "restaurării" ca fiind " ansamblul de măsuri ce urmăresc redobîndirea 

aspectului sau structurii iniţiale a bunurilor culturale care au trecut printr-un proces de alterare sau 

degradare". Această abordare axată pe redobîndirea aspectului original pare oarecum simplist în raport cu 

complexitatea activității de restaurare, deși este adevărat că un număr de acte internaționale tratează 

restaurarea din această perspectivă. Astfel, ar fi recomandabil să se utilizeze definiția mai generală a 

conservării. 

 

În comparație cu fosta lege nr. 1526,  o altă lacună  este creionată de lipsa oricărei mențiuni despre  

acorduri și tratate internaționale și angajamentul Statului de a garanta existența și dezvoltarea muzeelor. 

Statutul fiecărui muzeu este aprobat prin decizia fondatorului, în timp ce statutul muzeului național este 

aprobat prin hotărârea Guvernului, la propunerea MECC. Raportul de clasificare bazat pe relevanta 

teritoriala intotdeauna tine cont de relevanta si dreptul de proprietate/aparteneta. Acest lucru este puțin 

confuz în ceea ce privește procesul de emitere și actualul registru, înregistrarea proprietății în ceea ce 

privește nivelul instituțional, nu este relevant. 

 

 



Majoritatea muzeelor din Moldova sunt muzee locale și au fost înființate, ca o rețea teritorială, în timpul 

regimului sovietic conform unei politici specifice, atât culturale cât și socio-politice. Această origine a 

generat un număr semnificativ de muzee mici locale, care par la fel sau foarte asemănătoare, provenind 

dintotdeauna de la o simplă colecție de bunuri culturale locale, neavînd o misiune deliberată și o politică de 

achiziție. Cu toate acestea, chiar și în mod inconștient, aceste muzee păstrează o mulțime de dovezi 

materiale ale diversității geografice, etnografice și istorice din Republica Moldova, care este o bogăție ce 

trebuie înțeleasă ca atare și îmbunătățită prin narațiuni adecvate și captivante. 

Această clasificare este utilă pentru a descrie statutul juridic și util în calitate de bază de date pentru 

registrele muzeului, dar pare prea schematică și rigidă pentru a descrie importanța muzeului și pentru a 

încuraja muzeele să exploateze potențialul său de prezentare și ilustrare a naționalului și supranaționalului. 

Această clasificare presupune relații univoce între proprietate și importanță și, prin urmare, neagă sau 

denaturează politicile de dezvoltare. 

Aceasta este o problemă critică care trebuie rezolvată prin intermediul sistemului de reglementare. 

Următoarele criterii de clasificare se bazează pe principiul localizării diferite - interioară și exterioară - și 

specificitatea patrimoniului muzeal. 

Articolul 5, alineatul (7) stabilește că situri și rezervațiele culturale pot fi considerate muzee. Cu toate 

acestea, includerea lor în sistemul muzeal este în conflict cu clasificarea muzeelor în baza specificității 

colecției: arheologie, artă, literatură, etnografie etc. Chiar dacă această distincție este potrivită pentru 

marea majoritate a muzeelor, totuți este inadecvată pentru unele muzee, cum ar fi Muzeul Național de 

Etnografie și Istorie Naturală, rezerveațiile sau siturile culturale. Un amendament util ar fi includerea în listă 

a indicativului "mixt". 

În plus, având în vedere principiul etic al ICOM axat pe misiunea muzeului și dintr-o perspectivă teritorială, 

o astfel de abordare schematică a muzeelor ar putea fi improprie pentru a dezvolta un muzeu tematic și o 

narațiune actualizată pentru fiecare muzeu. 

Pentru a respecta Principiile Etice ale ICOM, este recomandat ca declarația de misiune  să fie considerată 

drept document obligatoriu. 

Lipsa definiților de acreditare și de înregistrare face neclară deosebirea dintre acești termeni. Regulamentul 

va trebui să clarifice și să puncteze diferențele, relația și legătura dintre înregistrare și acreditare. 

În conformitate cu art. 8, MECC este administrația competentă care evaluează și, în cele din urmă, 

acreditează toate muzeele înregistrate, în timp ce NCMC are un rol consultativ. Acreditarea se face la 

fiecare 4 ani. Evaluarea acreditării muzeelor înregistrate se finalizează în 4 ani. 

O întrebare relevantă se referă la scopul înregistrării efectuate în cazul în care, în pofida numelui său, 

articolul reglementează înregistrarea tuturor colecțiilor muzeale, publice și private.  

Mai mult, înregistrarea colecțiilor muzeale ar trebui să fie prevăzută pentru tot patrimoniul muzeal și nu 

doar pentru bunurile mobile. Aceasta aspect ar trebui modificat printr-un amendament ținînd cont de 

faptul că unul din scopurile prezentei legi este de a evita închiderea multor muzee locale pentru a exploata 

valoarea imobiliară. 

În pofida faptului că, în conformitate cu art. 10, patrimoniul muzeelor este inalienabil, art. 12 reiterează 

faptul că "retrocedarea către persoanele fizice sau juridice a bunurilor culturale înscrise în Registrul 

colecției „Tezaur”, în Registrul colecției „Fond” și în Registrul colecției comune ale muzeelor este interzisă." 



Transmiterea de bunurilor este permis doar între colecțiile aceluiași fondator, cu aprobarea Comitetul 

Național al Muzeelor și Colecțiilor. Ar fi de dorit o explicație mai generală în ceea ce privește 

"transmiterea", ținînd cont că reorganizarea unei colecții de muzeu poate implica diferiți fondatori, atât 

privați, cât și publici. 

Asumarea, ca fiind relevantă, a păstrării multor clădiri istorice în calitate de muzeu și respectarea, ca fiind 

foarte lăudabilă, a prevederii stabilite prin art. 17 .4., se recomandă să se atragă atenția  legăturii dintre 

colecțiile muzeului și clădirile sau facilitățile de amplasament. După cum s-a menționat mai sus, lipsa de 

conștientizare cu privire la funcția-cheie a declarației de misiune a muzeelor pare să sublinieze multe dintre 

constatările critice din prezentul act. 

Autoritățile publice responsabile pot aloca, pe bază de proiect, mijloace financiare pentru activitățile de 

cercetare, valorificarea a patrimoniului muzeal, cercetarea sociologică a publicului, cercetarea în teren, 

investigațiile arheologice. Autoritățile locale centrale stabilesc prețurile și tarifele muzeelor subordonate. 

Cu toate acestea, legea nu precizează modul în care veniturile muzeelor sunt redistribuite. Această lipsă de 

claritate nu serveste scopului creșterii eficienței muzeului în îndeplinirea misiunii sale. 

De exemplu, dacă veniturile principale provin din vinderea de bilete iar alocarea resurselor de la bugetul de 

stat sau local este calculată în proporție directă cu veniturile obținute de acest muzeu, acesta ar fi un factor 

foarte important pentru a stimula personalul să îmbunătățească serviciul și, astfel, s-ar obține mai multe 

fonduri. De fapt, pentru a sprijini sectorul muzeelor și pentru a motiva personalul, principiul "mai multe 

bilete, mai multe fonduri pentru muzeu!" poate ajuta la crearea unui cerc virtuos în prestarea serviciului  și 

stimularea cercetării permanente a potențialului public nou. 

Cu toate acestea, trebuie luată în considerare majorarea prețurilor biletelor, care astăzi sunt foarte mici  

și nu pot constitui o bază rezonabilă pentru finanțarea sectorului muzeului precum și mecanismele care 

ar garanta accesul tuturor cetățenilor moldoveni la muzee, ținind cont de faptul că o mare parte din ei 

au venituri mici . De exemplu, în multe țări biletele au un preț diferit, iar străinii plătesc mult mai mult 

decât cetățenii. 

O altă lacună din legislație se referă la lipsa scutirii de impozit prin transferul de active către stat, de ex. 

formula dation1 utilizată în Franța.  

 

 

                                                           
1
 Dation este o formă excepțională de plată care constă în a da creditorului altceva decât obiectul datoriei (de exemplu, plata în 

natură a unei datorii în bani). Dorită lui André Malraux, atunci ministrul pentru afaceri culturale, Legea nr. 68-1251 din 31 
decembrie 1968 "privind promovarea conservării patrimoniului artistic național" a  această lege a fost consacrată în materie fiscală 
prin introducerea unei dispoziții speciale în aplicarea căreia datoriile  pot fi plătite prin returnarea către stat a operelor de artă, a 
cărților, a colecțiilor sau a documentelor cu valoare artistică sau istorică  (articolul 1716 bis din Codul general al impozitelor). 
Această opțiune a fost extinsă în 1982 la plata taxelor de transfer datorate pentru cadouri intervivos și dreptul de împărțire 
(articolul 1131 CGI), iar în 1988, la plata impozitului pe solidaritate asupra bunurilor ( 1723 ter OOA, CGI).Hotărârea de acceptare a 
ofertei de dare se ia de către ministrul economiei și finanțelor, la propunerea ministrului vizat de cesiune, după consultarea 
Comisiei de acreditare interministerială. Acest organism, alcătuit din reprezentanți ai diferitelor ministere implicate, decide asupra 
interesului artistic și istoric al bunurilor, precum și asupra valorii lor. Contribuabilul poate interveni în orice moment în timpul 
procedurii pentru a-și retrage oferta. În calitate de modalitate de plată a taxei, darea trebuie acordată în mod necondiționat și 
rămâne, în principiu, anonimă. Fiind un mod original de a îmbogăți patrimoniul național, această procedură a contribuit în special la 
includerea multor opere de artă modernă  în  colecțiile publice (cele mai cunoscute fiind cele ale moștenitorilor lui Pablo Picasso, 
care au creat muzeul Picasso la hotelul Salé din Paris și numeroase depozite din muzeele clasificate și controlate sau dările 
moștenitorilor lui Chagall), dar și alte câteva exemple "L'Astronome" de Vermeer, mobilierul regal al secolului al XVIII-lea, tapiserii 
din Flandra, un smarald din Limoges datând din secolul al XII-lea, două picturi ale lui Paul Cézanne, avocatul L'Oncle Dominique și 
portretul doamnei Cézanne, pictura lui Claude Monet, Les Dééchargeurs de charbon, Originea lumii de către Gustave Courbet la 
Musée d'Orsay (sursa: https://www.universalis.fr/encyclopedie/dation-oeuvres-d-art). 



Cu toate acestea, ambele propuneri trebuie discutate și convenite cu Ministerul Finanțelor: în alte țări, 

darea (dation) și redistribuirea totală a veniturilor muzeale pentru sistemul muzeal au fost acceptate 

deoarece veniturile lor reprezintă o intrare financiară minoră pentru Minister. 

Legea prevede diferite obligații de gestionare obligatorie pentru Muzeul Național și alte muzee publice, și 

planifică managementul după cum urmează: 

În acest sens, ar fi necesară o mai mare atenție specializărilor-cheie pentru gestionarea și funcționarea 

muzeului. Unele îmbunătățiri se pot realiza prin modificări ale Legii și apoi printr-o reglementare solidă și 

detaliată, care ar trebui să direcționeze cu atenție actualizarea și verificarea specializării personalului 

muzeului. 

Personalul superior, personalul specializat și personalul de întreținere asigură executarea activităților 

muzeului, în timp ce directorul sau directorul general garantează managementul. O problemă considerabilă 

este reprezentată de faptul că selectarea managerului/ directorului ține de responsabilitatea administrației 

publice în subordinea căreia se află muzeul și se face pe baza unui concurs de proiect managerial. 

Procedura și evaluarea selecției pot fi prea complicate pentru multe administrații locale și pare puțin 

surprinzător faptul că nici un articol din Lege nu amintește despre declarația misiunii muzeului, fără de este 

dificil să se identifice profesioniștii potriviți care să conducă muzeul. 

Principala recomandare pentru regulamentul viitor constă în acordarea atenției cuvenite situației reale a 

resurselor umane și financiare. O administrație clară și echilibrată este, de asemenea, fundamentală. 

Se poate observa că o mare responsabilitate derivă din sistemul de acreditare, care, în lipsa oricărui 

organism de monitorizare care să garanteze cunoașterea fenomenuluir bazat pe dovezi, poate conduce la o 

putere excesiv discreționară în emiterea și suspendarea acreditării. 

Atribuțiile generale ale MECC par foarte dificile pentru o gestionare eficientă, în situația actuală de reformă 

și nevoie urgentă de personal din punct de vedere numeric și tehnic și salarii adecvate pentru a face față 

provocării. 

Rolul regulamentului ce urmează a fi elaborat este emblematic pentru sistemul prea complex și vag definit 

de lege. 

Prin urmare, aprobarea acestei legi a determinat extinderea activității MECC, astfel încît  în mod ideal  până 

în noiembrie 2018 MECC urmează să aprobe cinci regulamente și să sprijine Guvernul în îndeplinirea 

sarcinilor sale, prin elaborarea a trei proiecte de reglementare, aprobarea cărora se încadrează în 

responsabilitatea Guvernului și urmează să fie aprobate până la începutul lunii aprilie 2019. În plus, pînă la 

termenul respectiv sunt așteptate alte amendamentele la trei legi. 

Având în vedere constrângerile MECC în ceea ce privește unitățile de personal, ar fi binevenită o prioritizare 

a celor mai urgente regulamente care urmează să fie adoptate pentru punerea eficientă în aplicare a noii 

legi. 

Proiectul de lege revizuit privind protecția monumentelor istorice (august 2018) 

Proiectul de lege privind protecția monumentelor istorice (versiunea august 2018) a elaborat recent, prin 

urmare, în acest stadiu pot fi propuse doar comentarii preliminare. 

Este evident, chiar și prin compararea structurilor,  că  noul proiect de lege elaborat de experții BC diferă de 

documentul de o referință propus spre examinare de către MS STEs. 

 



În special, Capitolul privind protecția este mult mai restrîns în Proiectul de Lege Versiunea august 2018, 

elaborat de experții BC, lipsind o serie de prevederi-cheie pentru regramantarea subiectului în mod 

corespunzător. Pe de altă parte, proiectul BC include un capitol privind intervenția, care nu a fost prevăzut 

prin propunerea MS, conform raționamentului că nu este potrivit ca legislația primară să prevadă 

specificații tehnice și să includă în registrul de protecție dispoziții care reglementează / restricționează orice 

activitate asupra obiectului protejat. 

S-au făcut eforturi pentru a consolida rolul juridic al avizului Consiliului Național al Monumentelor Istorice - 

NCHM și pentru a îmbunătăți procedura de aprobare / autorizare a proiectelor privind monumentele și 

zonele protejate, dar totuși există  o anumită confuzie și indecizie. Acest lucru se datorează, în principal, 

dificultății de a recunoaște faptul că Consiliul Național, în calitate de organ consultativ al Ministerului, nu 

poate emite acte administrative cu relevanță externă, adică acte care au un impact asupra drepturilor 

cetățenilor. Aceasta ar trebui să fie o sarcină atribuită unui departament tehnico-administrativ al 

administrației sau unui departament specializat al MECC sau NAMS, deoarece în acest fel responsabilitatea 

administrativă este clară. Ar trebui să se creeze un echilibru între colegialitate, responsabilitatea 

administrativă și răspundere. În prezent, obiectivele protecții solide executate prin decizii colegiale nu par a 

fi îndeplinite, cel puțin atunci când se analizează rezultatele activității NCHM. 

În proiectul propus de experții MS, capitolul privind Răspunderea pentru încălcarea legii conține mai multe 

articole, în timp ce propunerea experților BC include doar un singur articol care se referă la legislația 

relevantă. Deși se înțelege că există o diferență substanțială în modul de tratare a aspectelor 

transsectoriale în actele juridice, în RM se preferă includerea dispozițiilor de răspundere în legile generale 

care reglementează domeniul, și nu în legile sectoriale care sunt prevăzute de a conține dispoziții privind 

răspunderea; astfel se recomandă elaborarea unei liste a dispozițiilor actualizate care să fie incluse în legile 

relevante privind răspunderea civilă, contravențională, penală și administrativă și să clarifice mai bine 

modul în care ministerul intenționează să consolideze legislația printr-un set consolidat a dispozițiilor 

privind răspunderea. Având în vedere lista legilor care urmează să fie modificate ca urmare a aprobării 

potențiale a prezentului act, nu pare că sancțiunile penale, civile și administrative vor fi modificate. 

MS STE remarcă faptul că unele obiecții-cheie prezentate începând din noiembrie 2017 nu au fost luate în 

calcul în mod corespunzător de către reprezentanții BC. 

Aceste prevederi se referă la: 

F. rolul necorespunzător atribuit Parlamentului în aprobarea Registrului Monumentelor Istorice ca 

modalitate de stabilire a regimurilor de protecție pe obiecte specifice 

Aceasta a fost una dint primele obiecții cu referire la protecția bunurilor culturale imobile adresate 

reprezentanților Ministerului BC. Explicația oferită – doar deciziile de nivel înalt sunt respectate de către 

moldoveni  și condiționează evitarea  abuzurile împotriva monumentelor - nu pare să fie confirmată în 

fapte: de când Parlamentul a adoptat Registrul, mai multe monumente au fost demolate;  numai când au 

început să se perfecteze primele procese verbale prin care se documenta responsabilitatea indivizilor în 

cauzele de pagubele ale patrimoniului cultural, procesul demolării pe scară largă a încetinit.  

Obiecția că modificarea procedurii de clasare pentru a o plasa în responsabilitatea Ministerului ar implica și 

modificarea procedurii de declasare, astfel simplificînd-o și predispunînd-o la presiuni externe, este 

rezonabilă; dar trebuie remarcat că, în prezent, dificultățile de declasare a monumentelor au ca efect, în 

majoritatea cazurilor, demolarea acestora, fie ilegal, fie legal.  Așadar, se pare că păstrarea procedurii de 

declasare în responsabilitatea Parlamentului nu protejează decât în mod limitat monumentele ocrotite, 

facînd și mai dificil și lung procesul de protejare a bunurilor care ar merita să fie incluse în registru.  



Așadar, se pare că o reflecție aprofundată asupra sistemului general de clasare/ protecție și asupra rolului 

și responsabilităților funcționarilor publici și ai personalului organului de specialitate în implementarea 

misiunii și a legislației ar servi scopului identificării mecanismelor de remediere care să simplifice  sistemul 

de clasare. În acest sens, trebuie remarcat faptul că Legea nr. 280/2011 prezintă un proces de clasificare 

clar și juridic corect, care poate fi transpus și pentru monumentele istorice. 

G. Procedura îngreunată de înscriere în Registru prin stabilirea unor liste doar periodic actualizate,  

în loc să se adopte o formulă de listare bazată pe includerea individuală, prin decizia ad-hoc 

(preferabil decizii ministeriale), a obiectivelor care se necesită protecție juridică  

Argumentul privind rolul atribuit Parlamentului a fost discutat. Ar fi recomandabil să se creeze 

mecanisme care să permită includerea obiectivelor / bunurilor individuale, mai degrabă decât a listelor 

periodice. 

H. imposibilitatea de a declanșa ex officio procedura de înregistrare pentru proprietatea privată 

I. lipsa posibilității de a face apel împotriva deciziilor ierarhice sau prin intermediul instanței 

competente 

J. necesitatea de a reechilibra sarcinile și responsabilitățile instituțiilor specializate în protecția 

monumentelor istorice. 

 

În acest sens, concentrarea mai multor funcții-cheie la Institutul Național de Patrimoniu Cultural (care 

urmează a fi creat) din motiv că actuala structură nu îndeplinește aceste sarcini și, prin urmare, nu a 

demonstrat nici o experiență în acest sens, pare a fi problematică; funcțiile cheie sunt separate de o altă 

sarcină cheie - inspecția - care face parte din ciclul de patrimoniu și trebuie integrată în întregul sistem 

pentru a transforma respectiva funcție în una importantă și utilă pentru consolidarea  protecției. 

Actualul sistem pare a fi defect, limitând funcțiile noii Agenții doar la inspecție, fapt ce pe de o parte 

declanșează o fluctuație frecventă și o imposibilitatea de a construi o capacitate și o memorie 

instituțională și, pe de altă parte, reduce sarcina de inspecție la o formalitate birocratică fără conținut 

tehnic și fără posibilitatea de a o utiliza în calitate de instrument de consolidare a capacității și de 

sensibilizare publică. 

De fapt, acest proiect de lege, care urma să îmbunătățească și să consolideze Legea nr. 1530/1993, 

considerată depășită și înlocuită de multe alte legi pentru alte categorii de patrimoniu, atinge, de fapt, 

doar într-un mod limitat obiectivul său: multe dispoziții care au fost clar enunțate în legea nr. 1530/1993 

și care ar fi putut fi reintegrate în mod util în noul proiect au fost respinse, în timp ce altele, care ar fi 

meritat o revizuire aprofundată, în vederea modernizării și eficientizării întregului sistem de protecție, 

au fost păstrate și reintroduse în noul proiect. 

Lipsește sistemul de facilități financiare și fiscale, stimulente, mecanisme directe și indirecte de 

diversificare a resurselor necesare dezvoltării unui sistem viabil de protecție și promovare a 

patrimoniului cultural, precum și absența unui sistem coerent și convingător de măsuri civile, 

administrative, contravenționale și sancțiuni penale proporționale gravității încălcărilor prevederilor 

legii. Nu pare să se facă eforturi pentru a modifica codul penal, de exemplu prin inițiative legislative 

paralele, astfel, deopotrivă cu cele menționate mai sus se înglobează limitările majore ale proiectului de 

lege propus. 

 

 


