
Componenta 2  
Creșterea capacității administrative și de management a Agenției de Inspectare și 

Restaurare a Monumentelor și a Agenției Naționale Arheologice, precum și a 
oficiilor culturale ale Ministerului Culturii și a altor părți interesate relevante  

 

--- 
Activitatea 2.1 

Evaluarea situației actuale a agențiilor de implementare  

 
 
 

RAPORT PRIVIND EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE A  
AGENȚIILOR DE IMPLEMENTARE  

--- 
 

IDENTIFICAREA DETALIATĂ A NECESITĂȚILOR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iunie  2018  



Cuprins 

ACRONIME ......................................................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

TERMENII DE REFERINȚĂ A DOCUMENTULUI  .................................................................................................. 5 

REZUMAT ........................................................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

INFORMAȚII GENERALE ...................................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

DEPARTAMENTUL PATRIMONIUL CULTURAL AL MECC  .............................................. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

CONSILIUL NAȚIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE  (CNMI) .................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU MONUMENTE DE FOR PUBLIC  (NCMPS) ....................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

AGENȚIA DE INSPECTARE ȘI RESTAURARE A MONUMENTELOR  (AIRM) .......................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

ANALIZA PROCEDURILOR ȘI INSTITUȚIILOR IMPLICATE ÎN PROTECȚIA MONUMENTELOR ISTORICE  . ОШИБКА! 

ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

ANALIZA PRELIMINARĂ A ORGANIZĂRII INSTITUȚIILOR SUBORDONATE MECC ȘI A ALTOR INSTITUȚII  CU RESPONSABILITĂȚI PRIVIND 

MONUMENTELE ȘI ZONELE ISTORICE  ....................................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

COMISIA NAȚIONALĂ ARHEOLOGICĂ  (CNA) ........................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

AGENȚIA NAȚIONALĂ ARHEOLOGICĂ  (ANA) ........................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

ANALIZA PROCEDURILOR ȘI INSTITUȚIILOR IMPLICATE ÎN SECTORUL PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC ОШИБКА! 

ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL  (IPC) ......................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

REFORMA INSTITUȚIILOR DIN SECTORUL PATRIMONIULUI CULTURAL ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII  ..................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI CULTURAL  (INPC) .................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INSPECTARE A MONUMENTELOR ȘI SITURILOR  (ANIMS) ......... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

ALTE PĂRȚI INTERESATE RELEVANTE .................................................. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE  (MINISTERUL FINANȚELOR AL REPUBLICII MOLDOVA) ......... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

AGENȚIA SUPRAVEGHERE TEHNICĂ  (MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII) ........ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI - DEPARTAMENTUL PLANIFICAREA SPAȚIALĂ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА. 

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII - SECȚIA POLITICI ȘI REGLEMENTĂRI TEHNICE ÎN CONSTRUCȚIE ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА. 

ROLUL AUTORITĂȚILOR LOCALE ÎN CULTURĂ ȘI ÎN SECTORUL PATRIMONIULUI CULTURAL ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА. 

STRUCTURA GENERALĂ ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ A REPUBLICII MOLDOVA  ............. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

FUNCȚIILE ȘI COMPETENȚELE AUTORITĂȚILOR LOCALE ................................................ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

ATRIBUȚIILE ÎN SECTORUL DE CULTURĂ  ................................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

AUTONOMIA FINANCIARĂ A AUTORITĂȚILOR LOCALE  ................................................. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

PROBLEMELE ACTUALE A PROCESULUI DE DESCENTRALIZARE ÎN MOLDOVA  .................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

RECOMANDĂRI PRELIMINARE  ............................................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

PRACTICI PRIVIND COOPERAREA INTER - INSTITUȚIONALĂ ÎN DOMENIUL PATRIMONIULUI CULTURAL ALE STATELOR - MEMBRE ALE UE  

 ....................................................................................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

DIRECȚIA GENERALĂ ARHITECTURĂ, URBANISM  ȘI RELAȚII FUNCIARE  (PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU)ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА. 

PRINCIPALELE PROBLEME APĂRUTE ÎN ANALIZA SISTEMULUI INSTITUȚIONAL/ORGANIZAȚIONAL PENTRU 

PATRIMONIUL CULTURAL  ............................................................................................................................. 15 



IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR PENTRU ASIGURAREA VIITOAREI IMPLEMENTĂRI ÎMBUNĂTĂȚITE  ............. 31 

BIBLIOGRAFIE ..................................................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

 

 

 

 

 

Acest document a fost compilat de către MS STE Piero Fibbi și Luisa De Marco (Twinning RTA) cu contribuția angajaților din cadrul 

MECC și al Agențiilor, a asistentelor de proiect Cezara Cebanu și Marcela Eșanu, în baza cercetării preliminare realizate de către MS 

STEs: dna Elisa Petrucci (proceduri din cadrul sectorului monumentelor istorice), dl. Riccardo Coletta (responsabilități 

administrative), dna. Michela Diodato (construcții), dl  Marco Simoncini (diviziuni administrative), dna Antonella Traverso 

(arheologie), dl Roberto Leone (arhitectură) și dl  Alessandro Bianchi (revizuiri editoriale și ajustări). 

 

DISCLAIMER: Acest document a fost produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Opiniile exprimate în cadrul acestui document 

aparțin în exclusivitate echipei italiene de Twinning (MiBACT - CISPEL) și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii 

Europene. 

  



ACRONIME  

AA Acordul de Asociere UE-Moldova  

AAP       Agenția Achiziții Publice 

AIRM     Agenția de inspectare și Restaurarea a Monumentelor  

ALRC      Agenția Relații funciare și Cadastru  

AST        Agenția pentru Supraveghere Tehnică 

BA  Administrația Beneficiară 

BC  Țara Beneficiară  

EU  Uniunea Europeană  

EUD  Delegația Uniunii Europene  

GDA      Direcția Generală Arhitectură, Planificare Urbană și Relații funciare, primăria 
municipiului Chișinău  

GIS         Sistemul Informațional Geografic 

ICH        Institutul Patrimoniului Cultural  

LIS          Activitățile Sistemului Informațional al Terenurilor  

LPA         Autoritățile Publice Locale 

MECR    Ministerul educației, Culturii și Cercetării 

MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii 

MF Ministerul de Finanțe 

MS  Stat Membru 

NAA       Agenția Națională Arheologică  

NAC      Comisia Națională Arheologică  

NAR       Repertoriul Arheologic Național 

NAMSI Agenția Națională de Inspectare a Monumentelor și Siturilor  

NCHM Consiliul Național al Monumentelor Istorice  

NCMC Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor  

NCMPS Consiliul Național pentru Monumente de for public  

NDS         Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2020 

NGO  Organizații non – guvernamentale  

NICH     Institutul Național al Patrimoniului Cultural  

NMSIA Agenția Națională de inspectare a monumentelor și siturilor  

PCA  Acord de parteneriat și cooperare  

STE  Expert pe termen scurt  

 

 

 

 

 



 

TERMENII DE REFERINȚĂ A DOCUMENTULUI  

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

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

prin păstrarea și protecția acestuia”  în cadrul Componentei 2  „Creșterea capacității administrative și de 

management a Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor și a Agenției Naționale Arheologice, 

precum și a oficiilor culturale ale Ministerului Culturii și a altor părți interesate relevante” în calitate de 

livrabil pentru Activitatea 2.1 „Evaluarea situației curente a agențiilor de implementare”  în conformitate 

cu prevederile Anexei A1 - Descrierea Acțiunii Contractului Ref. Ares (2017) 4121713 / 22.08.2017 - 2017 / 

387-025. 

Această activitate a fost desfășurată în paralel cu activitățile 1.1 și 1.2. Raportul include o analiză a activului 

organizațional, a proceselor de lucru, activităților și practicilor actuale, a nivelului de coordonare și 

cooperare cu alte entități, administrații, ONG-uri și sectorul privat, al departamentelor Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării (în continuare MECC) și a principalelor sale instituții subordonate, respectiv 

Consiliul Național al Monumentelor Istorice (denumit în continuare NCHM), Agenția pentru Inspectarea și 

Restaurarea Monumentelor (AIRM),  Agenția Națională Arheologică  (ANA), Institutul Patrimoniului Cultural 

(ICH). A fost inițiată și o analiză preliminară a sectorului muzeelor. 

Prezenta analiza identifică nevoile instituțiilor și constituie baza planului de lucru strategic prevăzut în 

cadrul activității 2.2, care conturează termenul pentru acțiunile ce urmează a fi întreprinse și, la rândul său, 

reprezintă baza rezultatelor planificate pentru activitatea 2.3. 

  



REZUMAT  

Scopul analizei sectorului patrimoniului cultural din Moldova a constat în identificarea și descrierea 

rolurilor, funcțiilor și structurilor organizatorice ale diferiților actori care acționează pe diferite niveluri de 

management  în cadrul întregului ciclu de politicii culturale. Activitatea a fost realizată prin examinarea 

cadrului juridic și de reglementare în vigoare, precum și a proiectelor de reformă, și a fost completată prin  

interviurile personalului MECC și al instituțiilor subordonate. 

În cadrul Componentei 1, activitatea 1.1 a fost elaborată o analiză comparativă a legislației Republicii 

Moldova cu privire la sectorul patrimoniului cultural: aceasta reprezintă un punct de referință privind  

actuala legislație dar și proiectul de legislație a sectorului patrimoniului cultural. Pe de altă parte, prezentul 

raport se concentrează în mod specific asupra factorului organizațional și examinează secțiunile legilor 

relaționate direct organizării și funcțiilor instituțiilor de management și implementare, precum și a 

legislației  secundare relevante (decizii, regulamente, ordine etc.) care prevăd funcțiile, sarcinile și 

drepturile instituțiilor publice cu responsabilități pentru patrimoniului cultural. 

Pentru elaborarea prezentului raport au fost analizate următoarele legi: Legea privind ocrotirea 

monumentelor n. 1530/1993 - precum și proiectul Legii privind  monumentele istorice pus la dispoziție de 

reprezentanții țării beneficiare la începutul Twinning-ului, Legea nr. 218/2010 privind protejarea 

patrimoniului arheologic și proiectele de amendamente elaborate în 2017, Legea nr. 192/2011 privind 

monumentele de for public, Legea nr. 280/2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil și 

Legea nr. 262/2017 privind muzeele. 

legislația secundară analizată în prezentul raport include: 

 Hotărârea Guvernului nr. 691 din 30.08.2017  „cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării ”; 

 Hotărârea Guvernului nr.1114 din 25.09.2006 „cu privire la crearea Agenției de Inspectare și 

Restaurare a Monumentelor”; 

 Hotărârea Guvernului nr.232 din 02.08.2010 „cu privire la aprobarea Regulamentului Agenției 

pentru Inspecția și Restaurarea Monumentelor”; 

 Hotărârea Guvernului nr. 230 din 12.04.2012 „privind crearea Agenției Naționale Arheologice”; 

 Hotărârea Guvernului nr. 73 din 31.01.2014 „privind organizarea și funcționarea Consiliului național 

al Monumentelor Istorice”;  

 Hotărârea Guvernului nr. 1326 din14.12.2005 „cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii 

sferei științei și inovării”; 

 Hotărârea Guvernului nr. 886 din 01.11.2017 „cu privire la crearea Agenției pentru Supraveghere 

Tehnică”; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1088 din 18.12.2017 „cu privire la organizarea și funcționarea Agenției 

pentru Supraveghere Tehnică”; 

 Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 54/14 din 03.08.2006 

 

Întrucât cadrul legal pentru sectorul patrimoniului cultural din Republica Moldova prevede responsabilități 

și pentru autoritățile locale, prezenta revizuire se referă și la organizarea administrativă actuală a țării. 

Analiza cadrului organizatoric al administrației publice în sectorul patrimoniului cultural și a metodelor de 

lucru nu poate ignora cadrul general al administrației publice și procedurile aferente, prin urmare raportul 

abordează pe scurt și situația actuală a procedurilor administrative. 



Analiza din birou a fost completată prin interviuri structurale cu personalului MECC, al instituțiilor sale 

conexe și al altor ministere și instituții ale căror funcții pot avea un impact asupra patrimoniului cultural. 

Interviurile au fost destinate pentru a elucida: rolul exact al intervievatului în acest sector; funcțiile 

executate și procesele aferente; modul în care aceste funcții sunt reglementate; numărul și profilul 

resurselor umane angajate; interacțiunea cu alți actori în scopul executării funcțiilor preconizate; 

principalele critici și aspecte pozitive. Interviurile au vizat în principal înțelegerea sarcinilor reale efectuate 

de fiecare instituție și modalitățile de interacțiune cu alți actori relevanți din sectorul patrimoniului cultural. 

În principal, interviurile au vizat înțelegerea sarcinilor executate de fiecare instituție și modalitățile de 

interacțiune cu alți actori relevanți din sectorul patrimoniului cultural. 

În calitate de instituție principală în sectorului patrimoniului cultural din țară, Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării și agențiile sale aferente au fost primii actori de nivel central analizați: 

1. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC); 

2. Direcția Patrimoniului Cultural al MECC; 

3. Consiliul Național al Monumentelor Istorice (NCHM); 

4. Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor (AIRM); 

5. Comisia Națională de Arheologie (NAC); 

6. Agenția Națională Arheologică (ANA); 

7. Institutul Patrimoniului Cultural (ICH); 

8. Institutul Național de Patrimoniu Cultural (NICH); 

 

De asemenea, au fost luate în considerare și alte instituții ale căror activități principale nu țin de 

patrimoniul cultural, dar  care pot avea un impact asupra acestuia: 

1. Agenția pentru Supraveghere Tehnică (AST); 

2. Agenția Achiziții Publice (AAP) 

3. Ministerul Dezvoltării Regionale - Direcția Planificare Spațială; 

4. Ministerul Economiei și Infrastructurii – Secția Politici și Reglementări Tehnice în Construcții; 

5. Direcția Generală pentru Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare (DGA) Municipiul Chișinău; 

 

La sfârșitul fiecărui capitol, după descrierea funcționării fiecărei unități organizaționale, a fost inclusă 

secțiunea "Probleme identificate": aceasta rezumă cele mai importante probleme depistate ca urmare a 

analizei. Activitatea analitică a subliniat aspecte transversale, structurale, prezentate în secțiunea 

menționată: acestea reprezintă preocupări serioase care trebuie luate în calcul cu referire la sectorul 

patrimoniului cultural în Moldova. 

Ultima secțiune a raportului prezintă principalele aspecte și necesități care reies din analiza legilor, 

regulamentelor, ordinelor și procedurilor, precum și ca urmare a interviurilor. De asemenea,  raportul 

identifică recomandări preliminare ce vizează depășirea deficiențelor identificate. 

Probleme și necesități majore pentru consolidarea capacității și eficienții sistemului 

Analiza a evidențiat unele aspecte transversale care constrâng funcționarea corectă a întregului sistem 

cultural, și anume lipsa structurală a resurselor umane, lipsa unor referințe clare în legislația relevantă cu 

referire la responsabilitatea administrativă individuală a personalului administrației publice (funcționarii 

publici, precum și angajații din agențiile publice) în implementarea funcțiilor sale, dificultățile în găsirea 

unor specialiști pregătiți corespunzător care doresc să se angajeze în cadrul administrației publice, uneori 

lipsa background-ului educațional necesar și instruirea insuficientă pentru executarea sarcinilor rezultă în  



lipsa cunoștințelor necesare privind prevederile legale din domeniu si a celor privind procedurile 

administrative, lipsa legislației secundare, a reglementărilor, a criteriilor și a procedurilor clar definite, cu 

un nivel adecvat de specificații, pași,  fragmentarea responsabilităților între diferitele ramuri ale 

administrației. 

 

Deficiențele specifice din sectorul patrimoniului cultural pot fi regrupate în câteva categorii majore: 

• viziunea slab exprimată a societății moldovenești asupra rolului și funcției patrimoniului cultural, cât și 

asupra sustenabilității pe termen lung a sistemului; 

• lipsa stridentă a resurselor umane și fluctuația frecventă a personalului; 

• cadru de reglementare slab sau insuficient de detaliat, care reiese din legislația primară; 

• eficacitate organizațională / procedurală insuficientă și fragmentarea responsabilităților; 

• dificultăți în implementarea proiectelor și asigurarea cheltuielilor financiare în timp util. 

 

În sectorul culturii și al patrimoniului cultural, o problemă structurală constă în lipsa unei viziuni comune 

asupra rolului și funcției culturii și a patrimoniului cultural în Republica Moldova. Strategia "Cultură 2020" 

identifică aspecte importante care afectează sectoarele, dar stabilește o viziune deplin dezvoltată pentru 

sectorul cultural și în special pentru patrimoniul cultural. Deși viziunea este inclusă în document, aceasta nu 

este elaborată în mod potrivit din punct de vedere al implicațiilor, al obiectivelor transversale care trebuie 

realizate și al acțiunilor complementare. Chiar dacă documentul identifică rolul activ pe care îl joacă cultura 

la modul general pentru domeniul socio-economic, al industriilor culturale și creativității, atunci când se 

referă la patrimoniul cultural, se menționează necesitatea păstrării acestuia însă fără a oferi o explicație 

suficient de argumentată a motivele pentru care ar trebui să fie păstrat. Nici o funcție "vitală" nu pare să fie 

atribuită patrimoniului cultural, în timp ce se punctează mult asupra importanței "culturii", a culturii 

"poporului" spre deosebire de cultura "de elită", a  produsele culturale etc. Prin urmare, mesajul pe care 

Strategia „Cultura 2020” pare să îl adopte este că patrimoniul cultural trebuie păstrat și acest lucru este 

esențial; totuși aceasta nu explică, prin argumente suficient de motivante, care sunt sau ar putea fi funcțiile 

sale pentru societate și care ar fi contribuție sectorului privat și social pentru susținerea patrimoniului 

cultural. Obiectivele prezentate în document sunt cruciale, cu toate acestea nu sunt menționate obiective 

strategice și generale, fapt ce limitează capacitatea Strategiei de a răspunde provocărilor cu care se 

confruntă în prezent sectorul patrimoniului cultural din Republica Moldova și de a asigura pe termen lung 

sustenabilitatea sistemului de patrimoniu cultural. De exemplu, strategia nu prevede alte obiective și 

măsuri care să susțină întreaga durabilitate a Strategiei, și anume implicarea actorilor socio - economici și a 

sectorului privat în sistemul de protecție, conservare și promovare a patrimoniului cultural, prin 

diversificarea surselor de finanțare prin stimulente fiscale și măsuri care să sprijine contribuția fondurilor 

private la sistemul de patrimoniu cultural. Pe de altă parte, Planul de acțiune nu pare pe deplin în 

conformitate cu analiza bine fundamentată prezentată anterior și nici nu răspunde pe deplin obiectivelor 

prezentate. Într-adevăr, acesta conține obiective și activități importante care trebuie îndeplinite pentru 

sectorul patrimoniului cultural, și anume necesitatea elaborării unui sistem modern de documentare a 

patrimoniului cultural, elaborarea unui sistem de conservare a patrimoniului cultural, consolidarea și 

inserarea componentei de patrimoniu cultural în politicile publice, în sectorul educațional și în practicile de 

dezvoltare durabilă, însă nu conține acțiuni mai strategice și complexe care trebuie realizate. 

Lipsa personalului apare ca o lacună structurală și transversală a administrației publice a Republicii 

Moldova, care, în sectorul cultural, pare și mai accentuată. În prezent, numărul de angajați ai Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării comasat este de 103 unități și nu poate depăși, prin lege, 110 unități. Cu 



toate acestea, aspectele patrimoniul cultural, inclusiv cele relaționate muzeelor, sunt tratate de Direcția 

Patrimoniului Cultural, unde sunt angajați un șef și trei funcționari publici ("consultanți"), o poziție vacantă 

în raport cu cinci posturi teoretice și patru suplinite efectiv. Aspectele de cultura, industrii culturale și 

creative sunt gestionate de Direcția Arte și Industrii Creative. 

În momentul elaborării prezentului raport (iulie 2018), AIRM nu poate fi considerată operațională în ceea 

ce privește funcția cheie, și anume inspecția monumentelor și a siturilor de monumente protejate sau care 

se află în zonele protejate: singurul arhitect din cadrul AIRM a demisionat în luna iunie și niciun alt angajat 

tehnic nu este la moment salariat de către Agenție, ceilalți colaboratori având diferite background-uri 

educaționale și sarcini. 

Actualul număr de angajați responsabili pentru patrimoniul cultural în cadrul Ministerului este absolut 

insuficient pentru implementarea funcțiilor și sarcinilor de bază care sunt încă atribuite structurilor 

Ministerului, în plus imposibilitatea actuală a Agenției de a-și îndeplini funcțiile cheie (inspecția 

monumentelor) subminează grav capacitatea Republicii Moldova de a-și îndeplini obligațiile care reies din 

convențiile internaționale ratificate. Este extrem de urgent ca Ministerul să abordeze prompt aceste 

probleme, preluând temporar funcția de inspecție din partea Agenției, pentru a asigura implementarea 

protecției patrimoniului așa cum este prevăzut în legislație. 

Deficiența structurală a numărului de personal din sectorul administrației publice depinde de mulți 

factori. În baza rezultatelor interviurilor, s-a dedus că cauza principală se referă în mare parte la salariile 

mici, lipsa perspectivelor de carieră, preocupările (exprimate de persoane în diferite interviuri) de a fi 

supuși eventualelor interferențe și presiuni externe în exercitarea responsabilităților de funcționari publici, 

identitatea și percepția general slabă a administrației publice în rândul tinerilor specialiști și a celor aflați la  

mijlocul carierei precum opțiunile și perspectivele mai interesante ale sectorului privat (acest lucru este 

valabil mai ales pentru arhitecți). 

Este necesară și urgentă de a aborda structural și comprehensiv reforma forței de muncă pentru sectorul 

public, pentru a avea personal pregătit și motivat, care va fi, de asemenea, mai bine perceput de către 

cetățeni. Unele recomandări sunt ilustrate în prezentul raport și rezumate în continuare, tratând aspectele 

transversale, precum și cele specifice sectorului patrimoniului cultural. 

Implementarea limitată a cadrului juridic este cauzată de diferiți factori, printre care cel mai important 

fiind lipsa resurselor - atât umane cât și financiare - dar și insuficiența cadrului de reglementare, a definirii 

clare a procedurilor și uneori prevederile contradictorii, dintre care unele sunt raportate la tradițiile juridice 

diferite la care este predispusă legislația moldovenească de după independență. De asemenea, insuficiența 

reglementărilor produce un impact în ceea ce privește eficiența și eficacitatea redusă în aplicarea legii. 

Analiza Strategia de dezvoltare Moldova 2020 privind disponibilitatea resurse umane pregătite și motivate 

pentru piața muncii poate fi considerată confirmată. 

O serie de proceduri cheie care ar trebui să fie elaborate, pe alocuri simplificate și reglementate mai precis 

au fost identificate prin analiza organizării și a procedurilor actuale. 

Acestea includ: 

a) procedura de actualizare a registrului și includerea unor noi proprietăți de patrimoniu cultural 

în concordanță cu prevederile legilor relevante până la înregistrarea statutului de monument 

protejat în sistemul cadastral; 

b) procedurile de aprobare a proiectelor privind monumentele protejate și a celor din zone, care 

fac obiectul dispozițiilor legale relaționate protejării patrimoniului cultural și procedurile 

aferente emiterii avizului Consiliului Național al Monumentelor Istorice; 



c) definirea procedurilor de exercitare a dreptului de preempțiune al MECC, concesiunea de 

utilizare a monumentelor / imobilelor protejate în proprietate publică și a oricărei alte forme 

de transfer din proprietatea statului către administrația locală sau către proprietatea privată; 

d) perfecționarea și standardizarea procedurilor de inspecție și a instrumentelor aferente ale 

Agenției de Inspecție și Restaurare a Monumentelor; 

e) definirea criteriilor de includere a noilor bunuri imobile în conformitate cu prevederile 

legislației. 

Analiza organizației actuale a scos la iveală necesitatea reformării profilului și a metodelor de lucru ale 

NCHM, pentru a consolida eficacitatea acțiunii sale precum și necesitatea implementării prevederilor Legii 

nr. 1530/1993 cu referire la aprobarea proiectelor. 

MECC a prevăzut reforma privind organizarea entităților sale subordonate, responsabile de patrimoniul 

cultural: în acest sens, MS STEs au prezentat și au discutat preliminar cu reprezentanții BC posibilele opțiuni 

care trebuie luate în considerare în ceea ce privește repartizarea funcțiilor și a sarcinilor pentru instituțiile 

ministeriale. În principiu, recomandările MS STEs  pot fi rezumate după cum urmează: 

- consolidarea rolului de coordonare și îndrumare al MECC față de instituțiile sale subordonate 

- reconsiderarea nivelul de autonomie al instituțiilor subordonate pentru a atinge un echilibru între 

flexibilitate și responsabilitate 

- echilibrarea repartizării sarcinilor / atribuțiilor între instituțiile subordonate și evitarea diferențierii de  

funcții care ar putea întrerupe "ciclul de patrimoniu" (de exemplu separarea funcției de inspecție de cea de 

documentare, conservare) 

- profitarea de reformă pentru consolidarea rolul MECC și al instituțiilor conexe tangențiale protecției 

patrimoniului și consolidarea statutul avizului juridic al Consiliului Monumentelor 

- reforma NCHM 

- consolidarea cooperării și a dialogului între instituțiile subordonate și MECR. 

 

În opinia MS STEs,  cea mai urgentă măsură constă în reformarea profilului și a funcționării NCHM și a 

statutului avizului său. 

Problemele relaționate eficienței și eficacității reduse în implementarea cadrului legal și ale sarcinilor 

instituțiilor relevante au determinat o analiză a cadrului juridic mai larg privind procedura administrativă, 

rolul funcționarului public, legile privind conflictul de interese și transparența în procesul decizional, cu 

identificarea eventualelor îmbunătățiri ale dispozițiilor relevante care pot avea un impact pozitiv și asupra 

sectorului patrimoniului cultural. Acest aspect este tratat mai detaliat în rapoartele privind Componenta 1. 

Cele mai urgente aspecte transversale care trebuie abordate la un nivel mai general și, prin urmare, sunt în 

afara obiectivelor proiectului Twinning, ilustrează necesitatea consolidării procedurilor administrative, a 

reducerii fragmentării responsabilităților între diferiți actori, garantarea motivațiilor adecvate și explicite în 

deciziile administrative, asigurarea responsabilității administrative individuale a funcționarilor publici și a 

angajaților din instituțiile publice, pentru complementarea cu misiunea administrației / organului  în care 

activează și pentru a reduce presiunile externe sau interne . 

Reforma ministerială din 2017, care a dus la reducerea numărului de ministere și comasarea Ministerului 

Culturii cu Ministerul Educației și Cercetării, a condus la o schimbare în activitatea ministerului limitând 

rolul său doar la elaborarea politicilor, situație comună și pentru alte  ministere, ex. MEI, în timp ce 

îndeplinirea sarcinilor sale, în special pentru ceea ce se referă la protecția patrimoniului cultural, este 

aproape în întregime delegată, prin legislația secundară, agențiilor sale - ANA și AIRM,  și ICH . 



Capacitatea financiară a MECC, alta decât costurilor de funcționare, pare limitată și acest lucru are un 

impact asupra bugetului atribuit anual de către Ministerul de Finanțe pentru Minister. Din păcate, reforma 

din 2017 a MECC a fost concepută pentru a reduce rolul acestuia în activități concrete și, prin urmare, apare 

necesitatea reflectării asupra modului prin care se va garanta pregătirea, dacă nu a MECC, atunci a 

instituțiile subordonate în preluarea angajamentului direct pentru conservare și lucrări de întreținere, 

pentru a asigura conservarea activă a monumentelor și siturilor protejate de stat și pentru a oferi altor 

actori publici sau privați exemple concrete de bune practici în conservarea. 

În cele din urmă, întocmirea prezentei „hărți de activitate”  a avut loc într-o perioadă de schimbări în cadrul 

MECC și a instituțiilor conexe, prin urmare este probabil ca unele dintre recomandările incluse în prezentul 

raport să fie depășite sau să trebuiască revizuite, în conformitate cu modificările și reformele progresive 

implementat de MECC. Analiza trebuie considerată drept un document de lucru și un ghid de referință a 

cărui valoare adăugată constă în sintetizarea și expunerea, printr-o abordare raționalizată, a volumului 

mare de informații colectate pe această temă. Prezenta analiză se va include în activitatea 2.3, dar și în 

activitățile 1.3 și 1.4, deoarece reorganizarea instituțiilor va genera revizuirea textelor normative și de 

reglementare. 

 

EVALUAREA NEVOILOR ȘI A ACȚIUNILOR CARE TREBUIE ÎNTREPRINSE 

Mai jos sunt rezumate nevoile care trebuie abordate / acțiunile care trebuie întreprinse pentru a soluționa 

problemele identificate prin analiză. 

Sectorul patrimoniului cultural 

Abordare urgentă a necesităților / acțiuni care trebuie întreprinse fără întârziere: 

 asigurarea executării  funcțiilor și sarcinilor cheie ale AIRM în pofida lipsei actuale de personal tehnic la 

Agenție 

 modificarea Ordinului Ministerial nr. 232/2010 pentru împuternicirea personalului Agenției,  a 

directorului și vice - directorului acesteia să pună în aplicare art. 27 din Legea nr. 1530/1993 

 selectarea și angajare noilor unități tehnice de personal, capabile să îndeplinească sarcinile esențiale 

ale Agenției, pentru a readuce operaționalitatea; 

 majorarea personalul tehnic al agenției prin revizuirea regulamentelor sale și restructurarea 

personalului organelor responsabile de patrimoniul cultural și subordonate  MECC; 

 adoptarea formularelor de inspecție pentru documentarea activității de monitorizare desfășurată de 

AIRM; 

 elaborarea unei baze de date simple (chiar și un dosar Excel ar fi suficient pentru sarcini), în care să se 

înregistreze activitățile desfășurate, în primul rând inspecțiile, rezultatele acestora și pașii de viitor  (de 

ex. informarea MECC și a poliției  privind cazurile de încălcare a legii sau a opiniei NCHM etc.), ca suport 

pentru activitatea de raportare; 

 Consolidarea cooperării interdepartamentale la MECC pentru a sprijini departamentul  patrimoniul 

cultural, care în prezent are un nivel insuficient de angajați; 

 Cu sprijinul departamentului de resurse umane al MECC, verificarea disponibilității și competențelor 

personalului existent în cadrul MECC pentru a suplini  poziția vacantă și planificarea unui training ad 

hoc pentru transferul de competențe necesare în îndeplinirea sarcinilor solicitate. 

 Consolidarea cooperării cu ALRC pentru înregistrarea statutului de bunuri protejate în datele cadastrale 

(parcele etc.) ca bază pentru o protecție eficientă 



 Prin consultarea științifică a Arhivei de Stat, reordonarea și stocarea fișierelor istorice ale pașapoartelor  

în conformitate cu standardele recunoscute, în paralel cu digitizarea dosarelor, pentru a asigura 

conservarea și accesibilitatea corespunzătoare a acestora; 

 actualizarea Registrului Monumentelor Istorice, prin sondaje directe și prin stabilirea de legături între 

cartografiere și datele cadastrale (a se forma grupul de lucru inter-agenție) 

 

Majorarea resurselor umane 

Termen scurt 

- creșterea numărului de unități de personal în cadrul Departamentului  Patrimoniului Cultural pentru 

a putea face față sarcinilor prin raționalizarea nevoilor personalului NICH reformat 

- creșterea numărului de personal al AIRM prin raționalizarea nevoilor de personal al Institutului 

Național de Patrimoniu Cultural reformat 

 

Consolidarea viziunii și a abordării complete a politicilor privind patrimoniul cultural 

 Dezvoltarea unei viziuni comune și robuste  la nivel guvernamental care să ilustreze rolul patrimoniului 

cultural în societatea moldovenească, susținută de diferitele sectoare ale guvernului, precum și de 

societatea în ansamblu 

 Creșterea gradului de conștientizare cu privire la patrimoniul cultural vizând diferite segmente de 

audiență - de ex. factorii de decizie, actorii din administrația publică, investitorii - și folosind diferite 

tipuri de mijloace media și instrumente 

 Elaborarea, împreună cu Ministerul Finanțelor, a unei strategii și a măsurilor fiscale menite să faciliteze 

implicarea sectorului privat în conservarea și promovarea patrimoniului cultural 

 Actualizarea Strategiei Cultura 2020 și a planului  de acțiune  

 

Îmbunătățirea comunicării / coordonării între instituțiile subordonate MECC și alți actori relevanți din alte 

sectoare 

• Consolidarea comunicării și cooperării în cadrul comisiei interministeriale din cadrul Cancelariei de Stat 

• Instituționalizarea cooperării și coordonării în cadrul instituțiilor la nivelul personalului tehnic 

• Stabilirea grupurilor de lucru intersectoriale pe anumite subiecte (de ex. înregistrarea în sistemul Cadastru 

a monumentelor și siturilor protejate, elaborarea normelor tehnice pentru sectorul construcțiilor sau 

planificare, programe de dezvoltare etc.) 

• MECC să propună amendamente la Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, pentru a asigura că și Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor este informată în 

timp util despre autorizațiilor de construire eliberate și despre începutul lucrărilor asupra monumentelor sau 

zonelor protejate. 

 

Asigurarea unui  cadru de reglementare adecvat și suficient de detaliat pentru instituțiile de implementare  

 Identificarea și elaborarea reglementările care lipsesc,  dar reiese din  legislația primară 

 Prin reformele legislației primare, reducerea numărului de reglementări care vor fi elaborate 



 Elaborarea în detaliu a procedurilor administrative, a etapelor, termenelor, sarcinilor, șabloanelor și 

clarificarea rolului și responsabilităților fiecărui actor implicat 

 

Eficiența și eficacitatea organizațională și procedurală și fragmentarea responsabilităților 

 Revizuirea / reformularea reglementărilor privind organizarea, funcțiile și competențele noii Agenții 

rezultate din fuziunea dintre ANA și AIRM; 

 Formularea regulamentelor privind organizarea, funcțiile și sarcinile ICH reformat; 

 Revizuiască profilul și metodelor de lucru ale NCHM și reglementarea acestuia; 

 Revizuirea procedurii de emitere a aprobării de către minister; 

 Revizuirea procedurii de emitere a avizului juridic al Consiliului; 

 Revizuirea documentației tehnice privind proiectului monumentelor și zonele istorice protejate (cele 

două etape: schița de proiect, proiect de execuție). 

 Definirea și armonizarea structurii și conținutului fișelor de documentare (fisa de clasare, dosar de 

inventariere) pentru monumentele istorice și siturile arheologice (în cadrul activității 4.1, a se vedea 

raportul corespunzător); 

 Revizuirea procedurii de actualizare și adăugare de noi articole în Registrul monumentelor istorice. 

 

Proiectarea lucrărilor de conservarea și implementarea / valorificarea la timp a resurselor financiare alocate 

 Crearea unui mic grup de experți în cadrul MECC pentru a sprijini, urmări și monitoriza implementarea 

proiectului după aprobarea acestora; 

 Stabilirea cooperării cu Agenția Achiziții Publice a MF pentru a consolida capacitatea personalului 

MECC în acest sector și pentru a realiza tendere comune pentru sectorul patrimoniul cultural; 

 Prevederea instruirilor pentru instituțiile culturale întru îmbunătățirea capacităților de planificare, 

implementare și monitorizare și bugetul aferent. 

 

Reformele instituțiilor subordonate MECC 

 Redefinirea sarcinilor și funcțiilor Agențiilor și NICH prin revizuirea proiectului de lege privind 

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

documentare, protecție juridică, conservare, monitorizare / inspecție. Institutul urmează să elaboreze 

principii, criterii și standarde, iar Agențiile să pună în aplicare întregul "ciclu de patrimoniu"; 

 Comasarea agențiilor ANA și AIRM într-o singură agenție; 

 Continuarea reformei ICH și raționalizarea personalului acesteia; 

 Stabilirea  formelor  de colaborare cu Academia de Științe; 

 Promovarea creării, cu implicarea Academiei de Științe, a unui centru de diagnostic pentru patrimoniul 

cultural; 

 Reformarea NCHM și, în paralel, a tuturor celorlalte consilii și comisii, în vederea reducerii numărului 

acestora și a costurilor funcționale aferente; 

 Detalierea, prin  reglementări tehnice ad-hoc,  a conținutului proiectelor pentru monumente protejate; 

 Definirea documentelor și conținutului proiectelor de intervenție asupra monumentelor și zonelor 

protejate pentru a  fi incluse în proiectul de lege revizuit pentru monumentele istorice; 

 Revizuirea procedurii și a cerințelor de emitere a avizului juridic a  MECC - NCHM. 



 

Consolidarea rolului APL-urilor  în sectorul cultural / consolidarea cooperării interinstituționale 

 Clarificarea competențelor autorităților publice locale de nivelul 1 și 2 privind patrimoniul cultural 

tangibil și intangibil. Este recomandabil de a  colecta descrierea competențelor într-o listă coerentă de 

atribuire și transmiterea acesteia diferitelor niveluri ale administrației locale; 

 Asigurarea că autorităților locale dispun de capacități instituționale și financiare necesare pentru 

executarea sarcinilor relaționate patrimoniului cultural; 

 Asigurarea că fiecare nivel de autoritate are acces, prin posibilitatea de a accesa propriile resurse sau 

transferuri, la finanțare adecvată pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de lege; 

 Promovarea asocierii municipalităților pentru serviciile  relaționate culturii și patrimoniul cultural, în 

vederea consolidării capacității celor mai mici și monitorizarea cu atenție a implementării, pentru a 

evita ca această asociere să devină o modalitate de reducere a serviciilor; 

 Posibil, stabilirea unei  forme  structurate  de cooperare între diferite niveluri ale administrației locale și 

MECC, pentru a asigura accesibilitatea, la nivel local, la competențele necesare; 

 Stabilirea unui cadru de cooperare interinstituțională mai structurat drept un progres dorit  al 

actualului cadru administrativ al culturii moldovenești. În acest sens, ar fi necesar să se dezvolte 

instrumente administrative și legislative adecvate și eficiente pentru implementarea cooperării 

prevăzute prin Legea privind descentralizarea. 

 

 

Aspecte transversale 

Consolidarea resurselor umane în administrația publică a sectorului - reducerea fluctuației de personal 

Acțiuni pe termen scurt 

 Elaborarea unei campanii de îmbunătățire a imaginii funcționarului public și a personalului angajat în 

instituțiile publice  

 

Acțiuni pe termen mediu 

 Creșterea salariilor pentru funcționarii publici și personalul agențiilor publice responsabile de protecția 

patrimoniului cultural; 

 Îmbunătățirea procesului de selecție prin aplicarea competițiilor deschise pentru a avea acces la 

administrațiile publice; 

 Interzicerea cumulului de angajare în sectorul public și prevenirea / descurajarea implicării personalului 

pensionat pentru completarea pozițiilor vacante (preferabil outsourcing-ul  ); 

 Dezvoltarea unor mecanisme de formare și perfecționare continuă  a funcționarilor publici; 

 Dezvoltarea mecanismelor care să asigure perspectiva / creșterea în carieră pe baza unor criterii clar 

definite și a meritului profesional. 

 

 

Consolidarea eficacității administrațiilor publice 

 Reducerea fragmentării responsabilităților (de ex. identificarea unui organ responsabil pentru 

asigurarea finalizării fiecărei proceduri și, în cadrul fiecărui organ, numirea unei persoane responsabile  

de finalizarea procedurii  atribuită în intervalul de timp solicitat) 



 Prevederea unei persoane în calitate de  "funcționar responsabil de procedură", care să gestioneze 

procesul  administrativ de la lansarea până la încheierea acestuia. În prezent, o astfel de poziție nu este 

prevăzută de cadrul juridic pentru procedura administrativă, dar ar fi foarte benefic 

 Creșterea transparenței și a coerenței față de misiunea fiecărei administrații în procedurile 

administrative prin obligația de a argumenta adecvat fiecare  decizie  administrativă (nu doar deciziile 

negative, dar și cele pozitive) 

 Consolidarea responsabilității administrative individuale a funcționarului public. 

 

ASPECTE IMPORTANTE TRASATE ÎN CADRUL ANALIZEI SISTEMULUI 

INSTITUȚIONAL/ORGANIZAȚIONAL AL PATRIMONIULUI CULTURAL 

În această secțiune, problemele emergente descrise pentru fiecare instituție au fost compilate pentru a 

simplifica referința și înțelegerea. 

 

REFORMA MINISTERIALĂ: MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII  

Recenta reformă a Ministerului Culturii menită să formeze MECC a agregat trei sectoare care pot fi 

considerate complementare unul cu altul și pot crea sinergii rezultative pentru elaborarea unei strategii 

cuprinzătoare, mai solide pentru protecția, conservarea și promovarea patrimoniului cultural. Prin urmare, 

din această perspectivă, reforma menționată ar putea fi considerată un pas pozitiv. 

Cu toate acestea, fuziunea celor trei ministere a redus cu o unitate numărul de personal responsabil de 

patrimoniului cultural în cadrul ministerului, însumând nu șase dar cinci unități. Numărul angajaților pentru 

acest sector a fost deja dramatic scăzut, iar această reducere suplimentară face ca și departamentul 

patrimoniului cultural din cadrul ministerului să-și îndeplinească mai dificil funcțiile sale. 

Un aspect mai generală se referă la faptul că hotărârea Guvernului privind organizarea Ministerului 

definește doar funcția Ministerului și a nivelului politic, adică a Ministrului, a Secretarului general de stat, a 

Secretarilor de stat și a Colegiul, în timp ce funcțiile, sarcinile și drepturile principalelor structuri 

administrative ale ministerului, adică diferitele direcții și subdiviziuni, nu sunt reglementate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 691/2017 sau prin oricare alt document de reglementare. Numai funcțiile unităților de 

personal preconizate pentru direcții sunt definite în Statutul personalului Ministerului, care este aprobat 

prin Ordinul Ministrului, la avizul Secretarului General al Guvernului. Aceasta înseamnă că existența 

direcțiilor și subdiviziunilor este stabilită prin lege, dar funcțiile lor nu sunt definite. Numai sarcinile 

individuale ale unităților de personal atribuite fiecărei direcții sunt reglementate pe intern, prin ordine care 

nu sunt făcute publice. 

Aceasta înseamnă că funcțiile actuale ale direcțiilor nu sunt stabilite și se pot schimba în conformitate cu 

modificările Statutului personalului, fiind propuse și aprobate de către Ministru ori de câte ori acest lucru 

este considerat necesar. Respectiv, sarcinile reale care trebuie îndeplinite de fiecare diviziune devin incerte, 

afectând astfel stabilitatea administrativă a organizației. În plus, în acest fel, cetățenii și alte administrații 

nu cunosc care sunt funcțiile și sarcinile fiecărei direcții, și nici nu știu care sunt funcțiile și sarcinile specifice 

fiecărei unități de personal, contrar principiilor transparenței și responsabilității pe care Moldova le-a 

adoptat prin legislația sa. 



Se propune să se facă public Statutului personalului Ministerului, astfel încât să se cunoască funcțiile și 

îndatoririle ce revin personalului și, în termen scurt, să se modifice Hotărârea Guvernului nr. 691/2017 prin 

introducerea sarcinilor, responsabilităților și drepturilor fiecărei direcții și a oricărei alte structuri a 

ministerului, pentru a asigura transparența, responsabilitatea și stabilitatea. 

În plus, restructurarea a modificat în mod substanțial articularea direcțiilor și a serviciilor, după cum se 

poate deduce din organigrama anterioară a Ministerului Culturii. 

În special, serviciul pentru investiții capitale, care a fost responsabil de  gestionarea lucrărilor de conservare 

efectuate direct de Ministerul Culturii asupra proprietăților aflate în proprietatea sau utilizarea sa și care 

anterior beneficia de autonomie fiind în supravegherea directă a unuia sau a  doi vice-miniștri, la momentul 

actual numai este, iar funcțiile sale (reziduale) au fost absorbite de secția administrativă și financiară din 

cadrul Direcției gestionare instituțională. 

DEPARTAMENTUL PATRIMONIUL CULTURAL  

Din Statutul Personalului, reiese că sarcinile personalului Direcției Patrimoniului Cultural sunt diverse, 

variind de la elaborarea politicilor, raportarea și monitorizarea activităților instituțiilor subordonate la 

activități mai concrete și complexe, cum ar fi elaborarea de rapoarte privind starea patrimoniului cultural 

construit, acordarea de asistență specializată autorităților publice, persoanelor fizice și juridice, precum și 

elaborarea temelor și specificațiilor de proiectare pentru restaurarea monumentelor istorice, monitorizarea 

restaurării monumentelor istorice și a monumentelor de for public la nivel național, sau elaborarea unor 

documente și informații specializate privind starea patrimoniului arheologic, a peisajelor culturale. Aceste 

sarcini nu pot fi efectiv realizate de un singur angajat și necesită o secție specializată în cadrul 

departamenturi. Prin urmare, este puțin probabil ca unitățile de personal actual angajate la MECC, în cadrul 

Direcției Patrimoniului Cultural, să poată îndeplini în mod realist anumite funcții cu care au fost însărcinate. 

Lipsa personalului Direcției Patrimoniului Cultural, împreună cu suprimarea Serviciului de investiții capitale, 

presupune că Ministerul nu mai gestionează lucrările directe de conservare a monumentelor de stat sau a 

celor aflate în proprietate publică, pierzând una dintre funcțiile cheie ale Ministerul Culturii, în absența 

altor instituții subordonate pe deplin funcționale, și posibilitatea de a demonstra, prin intervenții concrete, 

bunele practici în restaurarea / conservarea patrimoniului cultural. 

Sarcinile urgente care trebuie îndeplinite de Ministerul Culturii în finalizarea procesului de reformă a 

patrimoniului cultural, inclusiv actualizarea Registrului Monumentelor Istorice, adoptarea standardelor de 

documentare pentru monumentele istorice, implementarea reformei în sectorul muzeelor, necesită o 

creștere substanțială a personalului Direcției Patrimoniului Cultural pentru a asigura finalizarea reformelor 

necesare. 

Implementarea recomandărilor rezultate din analiza Proiectului Twinning în cadrul Componentei 2 va 

necesita, de asemenea, sprijin din partea personalului pregătit și motivat, în număr suficient, cel puțin 

temporar. 

CONSILIUL NAȚIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE (NCHM)  

Înființarea Consiliului Național al Monumentelor Istorice (NCHM) ar trebui privită ca un pas pozitiv în  

asigurarea colegialității deciziilor într-o chestiune atât de importantă ca protecția patrimoniului cultural și 

reducerea presiunilor asupra funcționarilor care se află în dificultate de a lua decizii într-un mediu social 

care nu este încă pregătit să accepte limitări  de drepturilor pentru beneficiile comunității. 



Cu toate acestea, funcțiile, structura și metodele de lucru ale NCHM trasează mai multe aspecte care merită 

să fie luate în considerare de către reprezentanții țării beneficiare, pentru a se asigura că bunele lor intenții, 

la înființarea NCHM,  sunt efectiv îndeplinite. 

În primul rând, natura acestui organ pare să fie ambiguă, deoarece acesta poate fi plasat între un organ 

consultativ al Minister privind problemele tehnice și științifice și un organ consultativ membrii căruia 

reprezintă alte interese decât cele ce țin de patrimoniul cultural si conveniți sa se expună pe subiecte ce țin 

de patrimoniul cultural și, în special, asupra proiectelor pentru monumentele protejate sau zonele 

protejate. 

Un al doilea element de îngrijorare se referă la metoda de selecție a componentelor, care sunt numiți prin 

ordin al ministrului la propunerea unei singure subdiviziuni a ministerului. În baza regulamentului, se pare 

că și membrii care reprezintă alte ministere sau instituții sunt propuși de către direcția patrimoniului 

cultural și nu de către instituțiile de origine. 

Această metodă de selectare ar putea reduce independența membrilor, toți selectați în baza propunerilor 

structurilor interne ale ministerului, și nu în baza capacității instituționale, deoarece toți par a fi numiți 

nominal. În consecință, nu este clar ce se întâmplă în cazul în care unul dintre membri își pierde funcția 

instituțională; de ex. cazul în care seful direcției corespunzătoare sau al uneia dintre agenții modifică 

procesul de numire  a  noului director în calitate de  membru al Consiliului. 

În plus, regulamentul pare să prevadă o reînnoire, pe durată nedeterminată, a mandatului, fără un plafon 

limită clar a numărului acestora, ceea ce ar putea duce eventual la posibile condiții de privilegiu și expunere 

la presiuni externe ale membrilor NCHM care beneficiază de mai multe mandate. 

Cea mai mare parte a activității NCHM constă în prestarea de consultanță cu privire la proiectele pentru 

monumentele sau zonele protejate. În acest scop, ședințele NCHM se desfășoară la fiecare 15 zile, iar 

Consiliul poate fi nevoit să examineze până la 30 de proiecte în câteva ore, pe baza analizei preliminare 

pregătite de secretarul NCHM, în cadrul Departamentului Patrimoniului Cultural al MECC. Prin urmare, 

timpul disponibil al membrilor NCHM pentru evaluarea în mod corespunzător a fiecărui proiect este foarte 

limitat, deoarece de obicei niciunul nu efectuează examinări preliminare a proiectelor. Avizul juridic final al 

NCHM nu conține opinia explicită a fiecărui membru și nu pare suficient de argumentat. Se presupune că 

opinia fiecărui membru este înregistrată în procesul-verbal al ședințelor NCHM, dar acestea nu sunt puse la 

dispoziția publicului. 

În cazul unui organ consultativ al Ministerului, opinia căruia are o valoare tehnică / științifică și nu conduce 

la consecințe administrative specifice, ca în cazul avizului, lipsa opiniei  fiecărui membru poate fi acceptată. 

Dar avizul juridic al NCHM are, într-adevăr, consecințe administrative în sensul că, potrivit prevederilor  

legii, acesta pre-condiționează eliberarea certificatului de urbanism și a autorizației de către municipalitate 

sau  orice alt organ abilitat să emită o autorizație. Prin urmare, ar fi recomandabil ca avizul juridic al NCHM 

să se bazeze pe argumente explicite și pe avizul fiecărui membru exprimat clar, pentru a asigura 

transparența și responsabilitatea. Acest lucru este cu atât mai important în sensul că dispoziția din legea nr. 

1530/1993 prin care se prevede că Ministerul aprobă proiectele după eliberarea avizului NCHM nu pare a fi 

implementată, așa cum sugerează publicarea directă a opiniilor exprimate de NCHM pe site-ul MECC. În 

prezent, doar o majoritate simplă este prevăzută pentru a decide cu privire la propunerile de proiecte, 

totuși, în cazul în care propunerile de proiecte implică demolarea unui monument sau transformările sale 

substanțiale (de ex. construirea de etaje suplimentare, modificări substanțiale ale fațadelor sau 

elementelor arhitecturale majore) se recomandă  de a adopta un proces de luare a deciziilor mai prudent 

bazat pe o majoritate calificată, pentru a se asigura că deciziile drastice sunt adoptate cu un consens mai 

mare. 



Legea nr. 1530/1993 nu conține principii generale sau criterii care să orienteze activitatea Consiliului și nici 

legislația secundară nu a fost elaborată în această privință. În mod ideal, motivele pentru care un 

monument a fost introdus în Registru ar putea și ar trebui să ghideze evaluarea impactului lucrărilor de 

conservare, reabilitare sau dezvoltare propuse pentru monumente, însă Registrul aprobat în 1993 include 

numai o listă de active, imprecis identificate prin adresa lor, iar Pașapoartele care conțin informațiile din 

aceste documente au fost în mare parte pierdute. Prin urmare, Consiliului îi sunt atribuite orientări 

insuficient de explicite pentru ca acesta să-și exprime sfaturile în mod consecvent și responsabil. 

Actualmente, Ministerul transmite proiectele aprobate și avizul NCHM numai proprietarului / beneficiarului 

și nu municipalității în arealul căreia se află obiectul intervenției, și nici agenției relevante, pentru a asigura 

monitorizarea necesară. Acest lucru cauzează discrepanțe  și disfuncționalități între părțile implicate și, în 

unele cazuri, a facilitat comportamente necorespunzătoare, prin faptul că s-au raportat falsificări ale 

avizului NCHM din partea susținătorilor. Transmiterea directă a proiectului aprobat tuturor părților 

implicate (municipalitate, AIRM, ANA dacă este cazul) ar simplifica activitatea și ar împiedica încercările de 

falsificare. 

Sunt raportate cazuri de proiecte incomplete, care nu specifică toate lucrările de restaurare planificate sau 

în care lipsește descrierea, acestea fiind totuși aprobate și emis "avizul". 

Conform Legii nr.163 / 09.07.2010 privind autorizarea lucrărilor de construcții, ar trebui să existe o 

comunicare între instituțiile publice pentru a se informa cu privire la începerea lucrărilor de construcții, însă 

MECC sau agențiile acesteia nu sunt incluse pe lista entităților care trebuie informate (a se vedea art.12, 

paragrafele 6 -11) despre începerea lucrărilor: în cazul ne respectării termenului de eliberare a autorizației, 

beneficiarul poate începe lucrările prin informarea administrației care are dreptul să emită Autorizația și a 

Agenției de Supraveghere Tehnică, dacă autorizația de construire este emisă în mod regulat, când emitentul 

este obligat să informeze Agenția de Supraveghere Tehnică în termen de trei zile și, în cazul în care proiectul 

devine subiect și pentru Agenția de Mediu, în decurs de zece zile. Pe de altă parte, nu se menționează faptul 

că AIRM trebuie să fie informată cu privire la emiterea autorizației de construcție și la începerea lucrărilor, 

în cazul în care proiectul a fost avizat de către NCHM. Această lacună cauzează mai multe probleme 

deoarece AIRM nu este informată în timp util despre începerea construcțiilor și, prin urmare, nu poate să-și 

îndeplinească sarcinile de inspecție. 

 

Pe lângă deficiențele de proces, sunt evidente și probleme tehnice: multe proiecte preliminare și executive 

par să nu aibă o documentație tehnică adecvată. O examinare mai atentă a unor proiecte de conservare a 

evidențiat lipsa documentației necesare pentru orice proiect de conservare. Foarte rar, proiectele conțin 

diagrame / tabele grafice care indică demolările și construcțiile noi (marcate în galben și roșu), descrierea 

materialelor existente și a componentelor clădirilor și a problemelor acestora, nu este inclusă descrierea 

grafică a intervențiilor planificate și a proporțiilor și amplasării acestora sau specificațiile tehnice ale 

lucrărilor. Nu este prezentată nicio descriere a intervențiilor și a lucrărilor și a metodologiilor de tratare. 

Documentația fotografică este foarte limitată, nu sunt prezentate legende, nu este inclusă cartografierea 

materialelor de construcție și fenomenele de dezintegrare, nu se oferă ilustrații post-tratare / intervenție. 

Absența legendelor standardizate = simboluri cheie / culori face ca analiza proiectului să fie și mai dificilă, 

astfel încât se impune necesitatea introducerii unei norme de  folosire a aceleiași legende (marcaje de 

culori, simboluri etc.). 

 



NHCM: RECOMANDĂRI PRELIMINARE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIRE  

În conformitate cu raționamentul componenței celorlalte consilii, formate în totalitate de experți din 

domeniul relevant (vezi regulamentele respective), se sugerează, de asemenea, reducerea numărului de 

membri ai Consiliului la un plafon maxim de șapte persoane și includerea numai a reprezentanților din 

domeniul patrimoniului cultural, pentru a asigura respectarea în cadrul NCHM a intereselor  de protecție a 

patrimoniului cultural și nu ale  altor interese,care în mod legitim, pot să se regăsească în  alte autorizări sau 

proceduri de aprobare. 

Reglementările prevăd remunerația tuturor membrilor: ar fi recomandabil să se considere că doar membrii 

care nu sunt angajați în instituțiile publice și secretarul - care trebuie să efectueze cea mai mare parte a 

lucrului – trebuie  fie remunerați, pentru ceilalți trebuie prevăzută compensarea simbolică a cheltuielilor, în 

vederea reducerii costurilor de funcționare a acestui organ și ale altor, contribuind astfel la reducerea 

cheltuielilor. 

Reprezentanții altor ministere sau municipalități pot fi invitați să explice aspecte specifice ale proiectelor ai 

căror beneficiari sau promotori sunt, dar nu ar trebui să aibă dreptul de vot în favoarea sau împotriva 

oricărui proiect, deoarece NCHM este menit să ofere consultanță în interesul superior al protecției, 

îmbunătățirii și promovării patrimoniului. 

Mandatul fiecărui membru ar trebui să poată fi reînnoit consecutiv o singură dată, iar orice membru care 

deține două mandate consecutive nu ar trebui să fie numit din nou înainte de 3 ani  de la ultima ocupare a 

funcției, pentru a asigura rotația și pentru a evita generarea de privilegii legate de poziție. Doar unii  membri 

ar trebui fi propuși de MECC, alții fiind propuși de alte instituții culturale, de ex. Academia de Științe, 

Institutul de Patrimoniu Cultural, Universitatea, cu condiția că candidatul are  pregătirea tehnică și științifică 

relevantă și experiența adecvată în practica conservării / restaurării.  

De asemenea, ar trebui îmbunătățite metodele de lucru, mai întâi prin consolidarea analizei preliminare a 

proiectelor, care ar trebui să fie însoțită de o evaluare scrisă a proiectului, argumentele pro și contra, 

eventualele documente suplimentare necesare și un proiect de propunere pentru a fi discutat în cadru  

NCHM,  apoi reducerea numărului de proiecte care urmează să fie examinate la fiecare ședință până la un 

plafon de 5 -6, dacă sesiunile sunt preconizate pentru  o jumătate de zi (4-5 ore), 10-12 dacă fiecare sesiune 

durează o zi întreagă (8-9 ore), pentru a aloca timp suficient examinării tuturor aspectelor proiectului, 

solicitând fiecărui membru al consiliului să-și exprime opinia argumentată cu privire la proiect în raport  cu 

proiectul de decizie propus, prezentat de secretarul NCHM. În cele din urmă, Secretariatul NCHM al MECC  

ar trebui să colaboreze cu personalul tehnic al Agenției relevante, pentru a facilita activitatea de evaluare și 

a implica Agenția responsabilă de inspecții de la începutul lucrărilor.  

În plus, pentru a asigura circulația necesară a informațiilor între toate părțile implicate și pentru a facilita 

îndeplinirea sarcinilor tuturor administrațiilor, se recomandă ca proiectele aprobate de minister, în urma 

emiterii avizului de către NCHM, să fie transmise de către Secretariatul NCHM al MECC către municipalitatea 

respectivă, Agenției pentru Inspecția și Restaurarea Monumentelor, suplimentar proprietarului / 

beneficiarului. 

În cele din urmă, este necesară restabilirea procedurii corecte de aprobare a proiectelor prevăzute la art. 

16, alin. 2 din Legea nr. 1530/1993, care prevede aprobarea de către Minister a avizului emis de NCHM. 

În ceea ce privește documentația de proiect necesară, acest trebuie majorată substanțial atât pentru faza 

preliminară (schița de proiect), cât și pentru faza executivă (proiect de execuție). 



În acest sens, o bună oportunitate este reprezentată prin actuala elaborare a Codului practic în construcții 

privind "modul și principiile de proiectare a restaurării Monumentelor istorice și culturale". Ar fi 

recomandabil să se alinieze Codul practic la nevoile de documentare adecvată pentru cele două faze ale 

proiectelor. Propunerile în acest sens sunt făcute de Proiectul de Twinning în rapoartele pentru 

Componenta 1 privind legislația. 

 

AGENȚIA DE INSPECTARE ȘI RESTAURARE A MONUMENTELOR 

Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor a fost creată în 2006, dar a început să funcționeze abia 

în 2010, ca urmare a numirii directorului său și a emiterii regulamentului. I-au fost încredințate mai multe 

sarcini delicate și, de la intrarea în funcțiune, au fost raportate îmbunătățiri ale situației, cu o scădere a 

demolărilor ilegale. Se remarcă faptul că, în comparație cu Hotărârea care reglementează Agenția Națională 

de Arheologie (ANA), Hotărârea de Guvern care reglementează AIRM nu prevede în prealabil o articulare 

internă în funcție de diferite servicii. În plus, numărul de  personal preconizat pentru AIRM este jumătate 

din ceea ce se prevede pentru ANA (14 unități de personal pentru ANA față de șapte pentru AIRM). 

Printre principalii factori enunțați de Agenție au fost raportate salarii excesiv de scăzute - condiție care 

determină o fluctuație continuă a personalului tehnic. A fost explicat că, în Moldov,a arhitecții au 

perspective mult mai atractive în sectorul privat decât în agenție sau în administrația publică. În acest sens, 

situația lor este diferită de cea a arheologilor din cadrul ANA, deoarece nu se găsește nicio piață pentru 

arheologii profesioniști în afara instituțiilor publice din sector. 

De altfel, arhitecții, principalii specialiști care ar trebui să fie angajați la agenție, sunt foarte 

subreprezentați: la începutul proiectului Twinning (octombrie 2017), la Agenție era angajat un singur 

arhitect, restul personalului având background-uri diferite. Până la compilarea prezentului raport (iulie 

2018), singurul arhitect care lucra la agenție a demisionat și nici o altă unitate tehnică nu pare să fie 

angajată, ca urmare principala activitate operațională - inspecția monumentelor și a lucrărilor asupra 

obiecte protejate - este foarte constrânsă. 

O altă cauză raportată care subminează eficacitatea agenției în îndeplinirea sarcinilor sale este faptul că 

personalul acesteia nu are statutul de funcționar public conform legii, iar acest fapt are nu doar o 

consecință asupra salariilor și asupra procesului de selecție a personalului,  ceea ce pentru funcționarii 

publici se face conform unei alte dispoziții legale (Hotărârea Guvernului nr.201 / 2009), dar și asupra 

modului în care angajații AIRM sunt percepuți din afară, în special atunci când trebuie să inspecteze 

obiectele protejate sau șantierele de construcție. 

AIRM a raportat că, pentru ca o inspecție să fie valabilă, aceasta trebuie realizată  în comun de către doi 

angajați ai Agenției, directorul explicând, de asemenea, că nu are dreptul să oprească lucrările care ar putea 

deteriora un monument protejat. Cu toate acestea, regulamentul AIRM menționează în mod explicit în 

secțiunea a II-a, punctul 2.16 că " eliberează prescripţii obligatorii privind sistarea lucrărilor de excavare, 

construcţie, reconstrucţie, conservare… efectuarea cărora poate prejudicia stabilitatea, autenticitatea, 

integritatea edificiilor şi construcţiilor cu statut de monument " face parte din funcțiile Agenției, precum și 

funcția de a "elibera permisiunea de relua lucrărilor  sistate". Aceste paragrafe pot fi citite în concordanță 

cu art. 27 din Legea nr. 1530/1993 și cu modificările ulterioare, care stipulează că " organele de stat pentru 

ocrotirea monumentelor desemnează împuterniciţi speciali, unicii cu drept de a supraveghea şi a controla 

lucrările de conservare şi restaurare, precum şi de a le întrerupe în cazul nerespectării prevederilor legii.“ 

La această etapă, nu este clar care sunt obstacolele juridice care împiedică AIRM să îș i  



exercite funcți i le stabi l ite în regulamentul  său. Sunt necesare clarif icăr i  supl imentare.  

Se pare că s ingurul pasaj  care posibi l  sa l ipsească din  Ordinului ministeria l  n.  232/2010, 

clari f ică următoarele:  

  Unităț i le tehnice de personal angajate la Agenție sunt persoanele care efectuează 

supravegherea, controlul,  raportarea conform art.  27 din legea nr.  1530/1993  

  Directorul Agenție i  ș i  v ice -directorul sunt "persoanele desemnate special  

împuternic ite conform art.  27 din legea nr.  1520/1993, care au dreptul  de a  

întrerupe lucrăr i le în  caz de nerespectare a prevederi lor legi i  (ș i  în caz de 

eventuală deteriorare a monumentelor protejate ).  

 

De asemenea, activitatea de inspecție a Agenției este constrânsă de fragmentarea competențelor și de 

lipsa legăturilor. De exemplu, personalul Agenției primește de la directorul său, care este membru al 

NCHM, actualizări informale despre rezultatele fiecărei ședințe,  dar nu este informat prin comunicarea 

oficială cu privire la proiectele care au primit aviz pozitiv sau negativ din partea NCHM pentru inspectarea 

sau monitorizarea de viitor. Un aspect important ține de întârzierile în primirea documentației proiectelor 

aprobate sau respinse de Consiliul Național al Monumentelor Istorice (NCHM) fapt ce împiedică întregul 

proces de implementare a protecției în teren și capacitatea AIRM de a-și îndeplini sarcinile în timp util și pe 

baza informațiilor disponibile. În plus, Agenția nu este implicată în evaluarea preliminară a proiectelor, 

care, conform reglementărilor NCHM, este efectuată de secretarul NCHM care este membru al 

Departamentului Patrimoniului Cultural al MECC. 

O altă problemă a fost depistată în timpul discuțiilor privind sarcinile de inspecție, care a ilustrat faptul că  

numai unele părți din conținutul proiectelor sunt transmise Agenției, în special cele privind  arhitectura, dar 

nu și documentația privind structurile, instalațiile tehnice etc. Prin urmare, Agenția formează doar o 

cunoaștere parțială despre proiect și este dificil să evalueze dacă proiectul aprobat este implementat în 

conformitate cu avizul NCHM, recomandările sale sau nu. Prin urmare, este esențial ca întregul proiect, cu 

toate secțiunile sale (structură, instalații, siguranță, accesibilitate etc.) să fie prezentat mai întâi Direcției 

Patrimoniului Cultural pentru evaluare de către NCHM și apoi transmis în întregime către AIRM (și / sau 

ANA, dacă este cazul) pentru a asigura că toate intervențiile sunt evaluate în termeni de impactul acestora  

asupra importanței culturale a monumentului și a structurii și a ambianței fizice a acestuia. 

Raportările privind demolările la nivel național se limitează la plângerile cetățenilor, în timp ce la Chișinău 

tehnicienii Agenției asigură control aleatoriu sau în baza notificărilor - nu se asigură un control sistematic  al 

șantierelor. În rezultatul oricărei inspecții  se produce un document care, în cazul detectării unor nereguli, 

este expediat poliției. Poliția intervine foarte rar. Cu toate acestea, din moment de când  sunt emise 

rapoartele de inspecție, demolările clădirilor de patrimoniu au scăzut semnificativ. Deși inspecția pare să fie 

una dintre puținele activități prevăzute în regulamentul Agenției, doar inspecțiile cu rezultate negative și 

posibilele consecințe administrative sau juridice sunt înregistrate în mod corespunzător, în timp ce nu 

există nici o documentație sau memorie instituțională a șantierelor de construcții unde lucrurile 

funcționează conform legii. Aceasta împiedică crearea unui baze de date de referința necesară la evaluarea 

fundamentata prin dovezi a gradului de îmbunătățire a aplicării legii, eficacității și eficienței activității 

Agenției, dinamicii activității de conservare / restaurare, reducând astfel capacitatea MECC de a evalua 

tendințele în implementarea legilor din domeniul patrimoniului cultural. 

Un alt factor este legat de compilarea și stocarea fișierelor de pașapoarte. Agenția păstrează versiunea de 

hârtie a pașapoarte elaborate în perioada sovietică, precum și cele mai recente, și în prezent 



implementează un proiect de digitizare, finanțat de Ambasada SUA, care urmărește să plaseze toate fișele 

de monumente pe site-ul AIRM. Cu toate acestea, compilarea este adesea ne-standard, iar documentele (în 

cazul în care există), sunt greu de recuperat, deoarece versiunile de hârtie ale acestor documente nu par să 

fie arhivate conform standardelor relevante pentru arhive. 

Regulamentele pentru AIRM prevăd mai multe funcții, atât strategice, cât și operaționale, și acestea par 

prea mari dacă se iau în considerare personalul atribuit Agenției prin lege (șapte unități) și dificultățile cu 

care se confruntă Agenția, din cauza reluării frecvente a personalului său. Ar fi recomandabil ca aceste 

funcții să fie reduse  și să se concentreze asupra sarcinilor principale, și anume punerea în aplicare a 

sarcinilor de protecție, inclusiv identificarea bunurilor construite eligibile pentru a fi protejate în temeiul 

legii, inspecția stării de conservare a monumentelor protejate, identificarea monumentelor care au nevoie 

de lucrări de conservare și transferarea funcțiilor metodologice și strategice  de la MECC și Institutul de 

Patrimoniu Cultural Reformat, prin reforma preconizată.  

În paragrafele anterioare privind funcțiile și drepturile AIRM, a fost sugerat eliminarea unor dintre acestea 

(text în gri), fapt ce denotă o simplificare a sarcinilor care trebuie îndeplinite. Pentru a reduce povara și 

multiplicarea inițiativelor, activitățile științifice pot fi desfășurate în comun cu Institutul de Patrimoniu 

Cultural, diseminarea poate fi organizată împreună cu Direcțiile responsabile de Arte și Industriile Creative 

și Patrimoniului Cultural al MECC. Ar trebui să fie clar că principala obligație a agențiilor și ale celei 

reformate constă în aplicarea legislației în domeniul protecției. 

Acțiunile care trebuie întreprinse imediat pentru a eficientiza activitatea Agenției includ: 

 modificarea Ordinului Ministrului nr. 232/2010 pentru a împuternici personalul Agenției și directorul 

și vice - directorul acesteia să implementeze art. 27 din Legea nr. 1530/1993; 

 selectarea și angajarea personalului tehnic, capabil să îndeplinească sarcinile esențiale ale Agenției, 

pentru ca această să-ți capete operaționalitatea; 

 adoptarea formularelor de inspecție pentru a documenta activitatea de monitorizare efectuată de 

agenție; 

 elaborarea unei baze de date simple (chiar și un dosar Excel ar fi suficient pentru sarcini), în care să 

se înregistreze activitățile desfășurate, în primul rând inspecțiile, rezultatele acestora și pașii de 

viitor (de ex. informarea MECC și a poliției  privind cazurile de încălcare a legii sau a avizului NCHM 

etc.), în suportul activității de raportare; 

 cu acordul științific al Arhivei  de Stat, reordonarea și stocarea fișierelor istorice ale pașaportului, în 

conformitate cu standardele recunoscute, în paralel cu digitizarea dosarelor, pentru a asigura 

conservarea și accesibilitatea corespunzătoare a acestora; 

 în colaborare cu MECC și alte instituții publice, actualizarea Registrului Monumentelor Istorice, prin 

sondaje directe și stabilirea relației între cartografie și datele cadastrale, 

 solicită MECC să propună amendamente la Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, pentru a se asigura că Agenția de Inspecție și Restaurare a Monumentelor 

este informată în timp util cu privire la eliberarea autorizațiilor de construire și  începutul lucrărilor 

asupra monumentelor sau a zonelor protejate. 

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL (ICH) 

Potrivit reprezentanților MECC, care a devenit organul de supraveghere al ICH, în urma reformelor 

ministeriale adoptate de Guvern în 2017, structura și activitatea actuală a ICH nu satisface nevoile 

contemporane ale sectorului patrimoniului cultural și nu să nu răspundă în mod adecvat provocărilor cu 



care se confruntă MECC și instituțiile sale subordonate. O reformă aprofundată a ICH a fost prevăzută de 

MECC, cu scopul de a transforma Institutul într-o instituție care să poată răspunde în mod adecvat 

exigențelor unei noi viziuni de patrimoniu cultural în cadrul societății. 

MS STEs este pe deplin de acord cu această viziune a reprezentanților BC și subliniază necesitatea unei 

reforme cuprinzătoare care să raționalizeze întreaga resursă umană utilizată în prezent în sectorul 

patrimoniului cultural în responsabilitatea statului, pentru a obține un răspuns mai efectiv și mai eficient la 

nevoile și provocările actuale. 

În special, MS STEs consideră că reforma și restructurarea preconizată a ICH pentru formarea  NICH oferă o 

oportunitate unică de a regândi nevoile de personal ale Institutului și de a consolida personalul responsabil 

de patrimoniul cultural în cadrul  MECC, care la moment înregistrează insuficiență gravă de personal,  de a 

majora personalul AIRM și ANA care de asemenea urmează a fi reformate și unificate . 

Această reformă este urgentă și trebuie adoptată în mod prioritar pentru a completa personalul Direcției 

patrimoniului cultural al MECC și al agențiilor și pentru a implementa activitățile privind reformele 

ministeriale. 

În acest sens, MS STEs au oferit reprezentanților BC sugestii cu privire la reforma preconizată: acestea sunt 

prezentate în capitolul următor.  

REFORMA PRECONIZATĂ DE MECC PENTRU A INSTITUȚIILE PATRIMONIUL 

CULTURAL 

Reforma preconizată pentru ICH reprezintă un pas fără precedent către modernizarea acestei instituții și 

trebuie susținută. Actualul institutul desfășoară cercetări în conformitate cu o viziune a patrimoniului, a 

problemelor și a provocărilor sale, care pare a fi depășite și incapabilă să răspundă nevoilor MECC în 

realizarea angajamentului său de a se conforma tratatelor internaționale, convențiilor și obligațiilor 

naționale pentru protecție și îmbunătățire a patrimoniului în beneficiul și plăcerea cetățenilor Moldovei, a 

Europei și a Lumii. 

 

Cu toate acestea, există o serie de deficiențe în reformă, conform datelor din Ianuarie 2018, care trebuie 

identificate și luate în considerare pentru a garanta că reforma va îmbunătăți cu adevărat performanța 

instituțiilor publice din acest sector. Acestea sunt: 

- lipsa de claritate cu privire la modul în care MECC își va exercita funcțiile de coordonare și control asupra 

instituțiilor subordonate; 

- autonomia aparent excesivă a NICH și a Agenției Naționale pentru Inspectare a Monumentelor și Siturilor 

(NAMSI) 

- prea multe funcții atribuite NICH în defavoarea  NAMSI 

- totuși rolul excesiv al consiliilor în procesul de aprobare a proiectelor 

 

 

Pentru a asigura coordonarea și cooperarea deplină între diferitele entități subordonate MECC și ale 

acestora cu Consiliile sale, este esențial să se stabilească un echilibru între flexibilitatea funcționării 

instituțiilor nou create, responsabilitatea și capacitatea acestora de a acționa în calitate de suport 

funcțional și operațional al MECC. Acest lucru se poate întâmpla numai dacă coordonarea clară și controlul 

asupra funcțiilor și performanțelor instituțiilor subordonate sunt încredințate direcției relevante a MECC și 

dacă sunt clar stabilite interdependențele dintre diferitele instituții. 



MS STEs au prezentat o propunere preliminară de redistribuire a funcțiilor între diferitele instituții care a 

fost discutată în mod oficial cu diferite ocazii, dar nu s-a consultat în cadrul unei discuții colegiale cu 

reprezentanții principali ai Agențiilor și ai Ministerului. 

De asemenea, este de remarcat faptul că prea multe funcții sunt preconizate pentru nou-creatul NICH în 

defavoarea noii Agenții care urmează să fie creată. Deși acest lucru este ușor de înțeles, având în vedere 

numărul mare de unități de personal angajate în prezent la ICH, reforma ar trebui să urmărească mai întâi 

beneficii pentru sectorul patrimoniului cultural și, dacă este necesar, să adapteze instituțiile, structura și 

funcțiile acestora în scopul respectiv. De altfel, personalul nou-creatului NICH ar putea fi modificat / redus 

în funcție de necesitățile și sarcinile ce urmează a fi atribuite Institutului pentru a-l face eficient și funcțional 

pentru necesitățile sectorului patrimoniului cultural. 

Se sugerează reducerea sarcinilor Institutului până la elaborarea principiilor, criteriilor, metodologiilor și 

specificațiilor cu privire la diferitele etape ale ciclului de patrimoniu, respectiv documentarea, protecția, 

conservarea, valorificarea și promovarea și transmiterea implementării către NAMSI. 

Actualizarea Registrului monumentelor istorice și a monumentelor de for public și noile înregistrări ar 

trebui să devină o responsabilitate comună: propunerile de includere în registru pot fi făcute de către NICH 

sau de către noua agenție; Departamentul din cadrul MECC poate solicita oricăreia dintre cele două 

instituții să pregătească documentația necesară pentru a include o nouă intrare în registru. Este probabil ca 

propunerile din partea agenției să fie rezultatul activității de inspectare și, prin urmare, ar putea fi incluse în 

"proceduri de înregistrare urgentă", în timp ce propunerile din partea NICH sunt, mai probabil, rezultatul 

campaniilor de inventariere. 

Elaborarea proiectelor de conservare ar trebui să fie încredințată Agenției, responsabile de sarcinile de 

protecție și inspecție: inspecțiile pot conduce la identificarea proprietăților care necesită lucrări de 

conservare și este important ca tehnicienii responsabili de inspectare să fie implicați direct în reabilitarea 

acestora. Agenția și NICH pot coopera în realizarea lucrărilor de conservare. 

Sarcina de a ține Registrul și sistemul informațional referențial acestuia trebuie să rămână o funcție a NICH, 

deși trebuie avute în vedere mecanisme de coordonare și cooperare cu Agenția Relații Funciare și Cadastru, 

Serviciul Geoportal. 

Trebuie menționat faptul că este puțin probabil ca personalul actual al Institutului Patrimoniului Cultural să 

dețină competențele potrivite pentru îndeplinirea funcțiilor prevăzute prin reforma sectorului. Ca urmare, 

este indispensabil să se planifice cursuri de formare și perfecționare pentru personalul Institutului nou 

creat, indiferent dacă acesta va fi personalul actual sau nou angajat. 

OPORTUNITĂȚI DE COOPERARE CU ALTE AGENȚII ȘI MINISTERE  

Agenția Achiziții Publice  

Agenția reprezintă un partener important pentru MECC, în ceea ce privește achizițiile publice. În special, ar 

putea fi avute în vedere parteneriate privind consolidarea capacității MECC și a personalului tehnic și 

administrativ al agențiilor pentru gestionarea tenderelor și a achizițiilor în domeniul lucrărilor de 

conservare / restaurare. În prezent nici MECC, nici agențiile sale nu dispun de suficiente resurse tehnice și 

administrative pentru derularea contractelor privind lucrările de conservare / restaurare: stabilirea unei 

colaborări cu Agenția Achiziții Publice ar permite dezvoltarea capacităților necesare pentru gestionarea 

implementării proiectelor și a lucrărilor conform legii în vigoare și valorificarea fondurilor alocate 

ministerului. 



 

Agenția Supraveghere Tehnică 

În procesul de reformare a acestei agenții, a fost întreprinsă o încercare de a include în competențele noii 

Agenții și sarcinile privind inspecția și supravegherea proiectelor și a lucrărilor asupra monumentele 

protejate. Hotărârea Guvernului nu conține dispoziții în acest sens, cu toate acestea, nu este exclus ca 

sarcinile pe șantierele de monumente sau zone protejate să poată fi din transmise în competența noii 

Agenții de Supraveghere Tehnică, în special dacă AIRM continuă să rămână neoperațională. Deși este 

regretabil faptul că AIRM nu este, în prezent, în măsură să-și îndeplinească sarcinile principale de 

inspectare, din cauza lipsei de personal cu un background tehnic adecvat, absorbția potențială a sarcinilor 

AIRM de către AST nu ar rezolva problema unei monitorizări adecvate a  monumentelor istorice deoarece 

personalul AST nu dispune de o pregătire specifică în sectorul sau în patrimoniul cultural și monumente 

istorice și, prin urmare, nu este pregătit să abordeze riscurile specifice reprezentate de încălcările legislației 

privind protecția monumentelor istorice sau a monumentelor din spațiu public. Aceste riscuri includ 

pierderea valorii culturale, integritatea și autenticitatea ca monument istoric și nu ca o construcție simplă. 

Evaluarea acestui tip de riscuri și impacturi necesită o expertiză specifică care trebuie dezvoltată și 

împărtășită. În plus, AST este o agenție subordonată Ministerului Economiei și Infrastructurii, a cărei 

misiune nu ține de protecția și promovarea patrimoniului cultural. 

Pe de altă parte, AIRM - și viitoarea NAMSI - poate stabili forme de colaborare / cooperare cu AST, în 

special în ceea ce privește elaborarea mecanismelor de inspecție comună pentru a aborda în mod 

coordonat încălcările autorizației, a avizul Consiliului și a proiectele aprobate. 

 

 

Departamentul Planificare spațială (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului) 

Departamentul Planificare Spațială poate fi un actor important cu care să se coopereze pentru consolidarea 

capacităților ministerului și a instituțiilor conexe privind  planificarea și pentru sensibilizarea agențiilor de 

planificare spațială asupra importanței includerii considerentelor patrimoniului cultural în procesul de 

planificare. 

Acesta are  o experiență considerabilă privind planificarea și, prin urmare, poate deveni interlocutor util în 

ceea ce privește elaborarea planurilor pentru zonele protejate, dar și în vederea modernizării conceptului 

de amenajare a teritoriului drept instrument de dezvoltare durabilă, dar și a unei abordări mai strategice 

privind protecția monumentelor istorice, a zonelor și a peisajelor. 

 

Departamentul urbanism, construcții și locuințe (Ministerul Economiei și Infrastructurii) 

Fiind un domeniu important de cooperare între Ministerul Culturii și Ministerul Economiei și Infrastructurii, 

secțiunea construcții se referă la formularea criteriilor și regulamentelor pentru documentația de 

proiectare și lucrări asupra monumentelor protejate și clădirilor istorice, pentru calificările întreprinderilor 

și a specialiștilor din domeniul conservării . 

În acest sens, ar fi trebui preconizate  grupuri de lucru comune care să fie operaționale, astfel încât MECC 

să fie implicat în elaborarea normelor tehnice relevante în domeniul său de competență. 

În general, cu referire la  planificare la scară națională, a fost raportată lipsa planurilor urbane naționale și 

regionale, chiar dacă acestea sunt prevăzută în mod explicit prin Legea nr. 835 privind principiile de 



planificare urbană și amenajare a teritoriului. Sunt executate doar planuri urbane locale, iar cele mai multe 

se referă doar la regiunea Chișinăului, având o acoperire de  90% din suprafață și însumând cea mai mare 

parte a tuturor planurilor locale realizate în întreaga Moldova. În plus, în cazul în care lipsește un plan 

urban (în majoritatea cazurilor) nu se aplică Legea nr. 835, dar  Legea generală nr. 163 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții și Legea nr. 1530 privind protecția monumentelor (dacă există). 

 

SITUAȚIA CURENTĂ PRIVIND PROCESUL DE DESCENTRALIZARE ÎN MOLDOVA  

Analiza succintă prezentată mai sus a evidențiat elemente de îngrijorare privind capacitatea financiară și 

instituțională a administrațiilor locale, în special de nivelul 1 (sate și orașe mici), care pot împiedica 

Autoritățile Locale să participe în mod activ la implementarea unei politici coerente și eficiente în domeniul 

culturii. 

Aceste deficiențe au fost analizate detaliat în cadrul "Studiului global privind capabilitățile de 

descentralizare (inclusiv potențialul e -Guvernare) în Republica Moldova" (PAMFIL% REISTER, 2015) realizat 

pentru Comisia Europeană. 

Cele mai relevante aspecte din domeniul patrimoniului cultural par să fie: 

- Separarea neclară a competențelor între autoritățile centrale și locale și între cele două niveluri ale 

administrației locale (PAMFIL & REISTER, 2015) 

- Fragmentarea extremă a autorităților locale: numărul autorităților locale din Moldova este extrem 

de mare, cu o populație mică pentru fiecare administrație locală, ceea ce duce la capacități limitate. 

- Grad redus al capacității financiare și al autonomiei, datorită faptului că autoritățile locale se 

bazează în cea mai mare parte pe transferurile de la stat. 

- Gradul redus de cooperare interinstituțională, atât între autoritățile centrale și autoritățile locale, 

cât și între administrațiile locale. 

 

 

Separarea neclară a competențelor 

PNUD raportează că, deși competențele și puterile diferitelor niveluri de autorități sunt descrise în detaliu 

în mai multe legi relevante, o astfel de divizare este rareori implementată, deoarece "există o repartizare 

neclară a funcțiilor între diferitele niveluri administrative (centrale, raionale și locale / comunale / 

municipale), datorită numărului mare de acte normative care contravin legii descentralizării administrative 

și [...]  împărțirea sau fragmentare responsabilităților în numeroasele subfuncții duc la lipsa unor resurse 

tehnice sau financiare suficiente pentru a permite autorităților locale să îndeplinească aceste funcții 

"(IONESCU et Al, 2015). 

 

În special, distribuirea competențelor între nivelurile 1 și 2 nu este suficient de clară și, deși este inclusă în 

aceeași lege specifică, prezintă suprapuneri de funcții și nu are o definiție clară pentru sarcinile reale 

practicate care trebuie executate de către  diferitele niveluri de administrare. 

Legea 435/2006 și majoritatea legilor sectoriale care reglementează competențele autorităților locale nu 

dispun de instrumente care descriu în detaliu funcțiile actuale ale diferitelor niveluri de guvernare, creând 

confuzie și un grad ridicat de discreție a funcționarilor publici. O distribuție mai detaliată a competențelor 

poate fi inclusă în instrumentul juridic de implementare care, totuși, nu există în prezent. 



În același timp, competențele diferitelor niveluri administrative fac parte din mai multe legi sectoriale 

diferite, care sunt inconsecvente între ele. Mai mult, în ciuda faptului că legea stabilește că competențele 

sunt atribuite autorităților locale numai în corespondență cu o finanțare adecvată, această obligație 

financiară este rareori respectat din cauza lipsei de fonduri și a faptului că multe legi preced obligația de a 

asigura resurse financiare. 

De fapt, distribuirea competențelor prevăzute de multe legi nu reflectă capacitățile administrative și 

instituționale ale autorităților de nivelul 1 și 2. 

Potrivit surselor, sarcinile efective realizate de autoritățile locale nu sunt ghidate de prevederile legii, ci de 

disponibilitatea reală a resurselor financiare și materiale. Cu alte cuvinte, municipalitățile și satele 

implementează funcțiile pe care le pot îndeplini, indiferent de competențele reale atribuite de lege. 

 

Fragmentarea și capacitatea instituțională limitată 

Câteva rapoarte analitice privind organizarea administrațiilor locale din RM evidențiază numărul extrem de 

mare de autorități locale (898 de autorități pentru nivel 1 și 32 pentru nivelul 2) pentru o populație oficială 

de 3,5 milioane de locuitori (Biroul de Statistica a RM pentru anul 2017 ), dintre care un număr 615,171 și 

390,280 persoane locuiesc  în străinătate (Profilul migrației Moldova, 2013), cu un număr mediu de 

locuitori pe sat / oraș sub 3.000, generează costuri administrative mari pentru stat relaționate coordonării 

și asigurării unei  gestiuni eficiente a un număr atât de mare de sate și comune mici. 

De asemenea, aceste rapoarte subliniază că dimensiunea mică a multor sate le poziționează sub pragul de 

viabilitate economică, ceea ce conduce la capacități limitate ale autorităților în prestarea serviciilor publice 

de bază. Într-adevăr, deși legea stabilește că autoritățile locale ar trebui să acopere cheltuielile 

administrative din resurse proprii, doar 17% dintre acestea sunt capabile să facă acest lucru. Majoritatea 

administrațiilor locale trebuie să se bazeze pe transferurile de stat pentru acoperirea costurilor de bază ale 

administrației locale. 85% din administrațiile locale dispun de capacități instituționale foarte limitate 

datorită numărului redus de personal, limitat la mai puțin de șase angajați/ funcționari publici locali cu 

normă întreagă, 24 dintre acestea având 4 sau mai puțini angajați, de obicei un secretar, colector de taxe, 

inginer cadastral și contabil (MONTEANU et al., 2017). 

De asemenea, este subliniat că constrângerile bugetare ale autorităților locale împiedică creșterea de  

personal; prin urmare, capacitatea lor de a presta servicii publice eficiente rămâne extrem de limitată. 

Toate autoritățile locale au atribuții similare, indiferent de mărimea și capacitățile lor financiare sau 

administrative. Prin urmare, în timp ce autoritățile locale ale orașelor sau satelor populate pot avea 

capacitatea de a-și îndeplini în mod eficient obligațiile și de a presta servicii publice, același lucru nu este 

adesea valabil pentru o mare categorie de sate mai mici. 

 

În acest sens, este rezonabil să se presupună că majoritatea primăriilor nu-și pot îndeplini chiar funcții de 

bază (MONTEANU et al., 2017); capacitatea de implementare a politicilor eficiente de planificare, 

promovare culturală și de salvgardare a obiectelor culturale este aproape absentă. 

Au fost propuse recomandări privind reformarea cadrului actual al autorităților locale. Cu toate acestea, 

experiența trecută a demonstrat că fuzionarea unor primării mai mici nu asigură o capacitate sporită și 

îmbunătățirea serviciilor publice, ci duce la reducerea serviciilor de bază, cum ar fi închiderea școlilor și a 

birourilor de servicii (MONTEANU et al., 2017). 



 

Capacitate financiară și autonomie limitate 

A fost clar demonstrat faptul că resursele proprii ale autorităților locale, în special de nivelul 1, sunt 

insuficiente pentru a susține chiar și structurile administrative de bază. 

Prin urmare, autoritățile locale se bazează în mare măsură pe transferurile de la bugetul de stat pentru a 

presta servicii publice. Până recent, sistemul de calcul al transferurilor era bazat pe formule extrem de 

complexe și era supus manipulărilor politice (IONESCU et al., 2015), în special de către raioane1. 

Reforma recentă a introdus un mecanism mai transparent și mai clar. Cu toate acestea, autoritățile locale 

din Moldova continuă să aibă nevoie de resurse financiare. Situația este agravată de faptul că autoritatea 

central continuă să transfere competențe autorităților locale fără a lua în considerare capacitatea lor 

financiară. 

Deocamdată, autoritățile locale au puțină autonomie financiară. Majoritatea veniturilor provin din 

transferuri din partea autorității centrale. Veniturile proprii nu pot fi stabilite discreționar de primari și 

consiliile raionale, dar trebuie stabilite în funcție de limitele impuse de legislația națională. Prin urmare, 

este rezonabil să presupunem că noile inițiative concrete nu pot fi promovate de autoritățile locale 

deoarece nu dispun de resurse financiare pentru a presta chiar și serviciile care le sunt atribuite în prezent. 

 

Cooperarea inter – instituțională limitată  

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

niveluri de guvernare pentru obiective specifice. Într-adevăr, articolul 5 din lege prevede că autorităţile 

publice locale de nivelurile întâi şi al doilea, precum şi cele centrale pot coopera, în condiţiile legii, pentru a 

asigura realizarea unor proiecte sau servicii publice care solicită eforturi comune ale acestor autorităţi. 

Această cooperare este stabilită în baza acordurilor semnate de toate părțile implicate, în strictă 

conformitate cu resursele bugetare disponibile, cu funcțiile identificate prin lege și cu responsabilitățile 

asumate prin semnarea acordului. De asemenea, pentru aceste acorduri legea stabilește criterii de bază: 

acestea trebuie să conțină o defalcare clară a surselor de finanțare a fiecărui partener, limitele puterii 

decizionale a fiecărei autorități publice și termenii acordului. De asemenea, cooperarea cu sectorul privat 

este promovată prin contracte de parteneriat public-privat. Cu toate acestea, nu a fost formulată nicio 

legislație secundară care să specifice mai detaliat domeniile în care poate fi stabilită cooperarea, cerințele 

pentru aceste acorduri, structura acestora, garanțiile necesare în parteneriatele public - privat etc. 

 

 

Prin urmare, în absența reglementărilor și a capacității instituționale, cooperarea între primării rămâne 

foarte limitată, iar cooperarea efectivă cu autoritatea centrală aproape că lipsește. Dincolo de capacitatea 

instituțională limitată, încrederea scăzută a cetățenilor și a autorităților locale în niveluri superioare de 

guvernare este principala cauză a acestei lipse de cooperare. 

Pe de altă parte, având în vedere dimensiunile reduse ale autorităților locale din Republica Moldova, 

potențialul de îmbunătățire a serviciilor acestora, prin cooperarea în vederea realizării economiei de scară, 

este foarte mare. 

                                                           
1
 Precedentul sistem permitea raioanelor să distribuie fondurile către autoritățile de nivel 1 în baza negocierilor între 

administrația raionului și primarii. 



Se presupune că fuzionarea de servicii între primării pentru îmbunătățirea eficienței în Republica Moldova 

este determinată în principal de donatorii internaționali și rar rămâne în vigoare după încheierea finanțării 

internaționale. 

De asemenea, buna cooperare între autoritățile locale și centrale rămâne limitată. Relațiile dintre aceste 

două niveluri de guvernare par a fi caracterizate printr-o concepție a unei structuri ierarhice, cu autoritatea 

centrală aflat într-o poziție deasupra administrațiilor locale, amintind de sistemul sovietic centralizat. 

RECOMANDĂRI PRELIMINARE  

Având în vedere contribuția necesară a autorităților locale  privind protecția, dezvoltarea și promovarea 

bunurilor culturale tangibile și a rezultatelor pozitive care ar putea decurge din procesul de descentralizare, 

dacă sunt susținute de Stat prin acțiuni de coordonare, cooperare și consolidare a capacității, este  

recomandată promovarea rolului autorităților locale și a raioanelor de Nivel 1 în implementarea 

obiectivelor Strategiei Cultura 2020 și în inventarierea, protejarea, consolidarea și promovarea 

patrimoniului cultural al Moldovei. 

 

Se recomandă: 

 clarificarea competențelor autorităților locale de nivelul 1 și 2 în ceea ce privește patrimoniul 

cultural material și imaterial. Este de dorit ca descrierea competențelor să nu fie inclusă  în 

legislația sectorială, dar să fie trecute într-o listă coerentă de atribuții a primarilor și a consiliilor 

locale. 

 asigurarea faptului că autoritățile locale dispun de capacități instituționale și financiare necesare 

pentru îndeplinirea sarcinilor privind patrimoniul cultural. 

 având în vedere dimensiunile mici ale autorităților locale și personalul limitat, s-ar putea crea o 

formă structurată de cooperare între nivelurile administrației și Ministerul Educației și Culturii, 

pentru a asigura accesibilitatea competențelor necesare de către autoritățile locale. 

 asigurare că fiecare nivel de autoritate are acces, prin resurse proprii sau transferuri, la o finanțare 

adecvată pentru  executarea atribuțiilor stabilite prin lege. 

DIRECȚIA GENERALĂ ARHITECTURĂ, URBANISM ȘI RELAȚII FUNCIARE – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

CHIȘINĂU (DGA) 

Este necesară o secțiune specifică dedicată DGA, deoarece birourile tehnice din cadrul primăriei Chișinău 

sunt cele cu care agențiile de implementare ale MECC și NCHM au aproape un contact zilnic. 

Un dialog mai strâns și mai cooperant între MECC și DGA pare indispensabil pentru depășirea problemelor 

structurale legate de respectarea și controlul aplicării opiniei juridice a NCHM sau a NCMPS. 

 

Lipsa unui plan detaliat aprobat pentru Centrul Istoric al Chișinăului protejat la nivel național - care 

corespunde aproximativ zonei descrise în  planul de dezvoltare urbană a lui Șciusev – constrânge viziunea 

generală asupra centrului istoric al Chișinăului și orientarea robustă privind activitatea de construire, astfel  

facilitând o abordare fragmentară, care din păcate, este predispusă la presiunile sectorului privat  

relaționate dezvoltării urbane. Remedierea concepută de MECC de a obliga examinarea și aprobarea de 

către NCHM a proiectele drept o modalitate de a garanta protecția peisajului urban și a monumentelor nu 



poate fi considerată suficientă, deoarece NCHM nu funcționează conform îndrumărilor și criteriilor clare și 

este adesea expus presiunilor externe, rezultând mai mult decât ocazional opinii pozitive discutabile. Se 

pare că, uneori, opinia Consiliului nu este luată în considerare în mod corespunzător de către însăși 

primăria, din diverse motive, printre care ambiguitatea citirii avizului, lipsa de informație sau lipsa 

respectării opiniei. 

Personalul direcției a raportat dificultăți în înțelegerea rațiunii decizionale a Consiliului, deoarece nu există 

îndrumări sau criterii în luarea  deciziilor, iar argumentarea deciziilor este  în majoritatea cazurilor, foarte 

restrânsă și nu întotdeauna clară. Necesitatea unui dublu aviz care urmează să fie emis de Consiliu este 

discutabil: unii reprezentanți consideră că aceasta este o povară administrativă, alții au subliniat 

importanța obținerii și a celui de-al doilea aviz cu privire la proiectul executiv, deoarece acestea sunt 

adesea foarte diferite de conceptul aprobat în faza preliminară. S-a raportat că în 70% din cazuri, faza 

executivă diferă substanțial de proiectul preliminar, deci este necesar să se emită un al doilea aviz al 

Consiliului pentru a evita orice deviere frauduloasă de la proiectul aprobat. 

O altă dificultate se referă la executarea la timp a deciziilor luate de Consiliu și obținerea documentației: în 

general, documentația nu este transmisa oficial de Consiliu sau de minister și, prin urmare birourile 

municipale solicita aceasta documentație de la beneficiar. Ar fi benefic pentru activitatea birourilor tehnice 

ale primăriei  dacă informațiile despre proiectul aprobat/ neaprobat ar putea fi trimise direct și în timp util 

de către Secretariatul Consiliului de îndată ce vor fi luate deciziile. 

 

În acest sens,  ar f i  important  ca planul detaliat  a l  Chișinăului să  f ie în sfârșit  aprobat. 

Contextual,   s -a raportat că întârz ierea este cauzată  de o modificare care f i  necesară 

pentru Planul Urbanist ic General,  care încă conține o prevedere pentru construirea unei  

infrastructuri  de comunicaț i i  care ar distruge o parte din centrul istoric.  

Se pare că s ituaț ia este blocată și  aceasta are repercusiuni negative asupra protecție i  

Centrului  Istor ic,  care este expus unor decizi i  arbitrare datorită l ipsei de reglementări  

urbane adecvate.  

Alte aspecte raportate de către Direcție includ: 

• direcția nu are competențe de planificare, deoarece planificarea este prevăzută pentru autoritățile 

municipale; 

• lipsa unei zone tampon în jurul monumentelor principale; 

• singura zonă tampon este în jurul centrului istoric al orașului, dar nu și în jurul monumentelor; 

• Direcția este limitată în ceea ce privește posibilitatea luării deciziilor privind  intervenția în centrul istoric 

al orașului, deoarece protecția acestuia este în responsabilitatea MECC și este implementată de NCHM, 

printr-o abordare fragmentară; 

 

Lipsa unui set de legi și sancțiuni severe pentru cei care intenționat sau nu deteriorează  monumentele 

protejate, deoarece amenzile prevăzute în legislație sunt neînsemnate, iar capacitatea AIRM de a efectua 

inspecții este, de asemenea, limitată.  



IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR PENTRU ASIGURAREA IMPLEMENTĂRII ÎMBUNĂTĂȚITE 

Analiza efectuată pe parcursul primelor 10 luni din cadrul proiectului a confirmat concluziile Misiunii de 

Experți a Consiliului Europei în Republica Moldova (5-7 iunie 2012), și anume: 

o patrimoniul culturală important și divers este în pericol; 

o viziune ambițioasă, dar uneori constrânsă, a patrimoniului cultural; 

o existența bazei juridice, implementarea căreia este slab coordonată; 

o echipe motivate care suferă din cauza lipsei de personal; 

o societate civilă activă cu așteptări mari; 

o necesitatea formării profesionale. 

Rezultatele analizei preliminare conținute în Strategia "Cultura 2020" au fost, de asemenea, confirmate în 

ceea ce privește provocările și problemele patrimoniului cultural. În special, s-a constatat că baza 

instituțională pentru protejarea patrimoniului cultural lipsește din cauza deficitului de coordonare și 

cooperare între diferite organe, lipsei sau insuficienței sistemului de reglementare, capacitatea 

personalului instituției existente a fost limitată și oportunitățile de consolidare a capacității lipsesc sau 

sunt insuficiente, documentația învechită sau inexistentă privind monumentele protejate - condiții care 

îngreunează punerea în aplicare a sarcinilor agențiilor relevante. În plus, proprietarii monumentelor 

protejate nu sunt implicați în procesul de protecție și conservare. 

Cu toate acestea, analiza privind cadrul organizațional și instituțional realizat de către reprezentanții 

Proiectului a evidențiat aspecte suplimentare care trebuie integrate în imaginea prezentată în Strategia 

Cultura 2020 și care trebuie abordate, inclusiv printr-o revizuire a Strategiei înseși. 

Aceste aspecte includ deficiențe transversale, care afectează și alte sectoare, dar au efecte mai negative 

asupra sectorului patrimoniului cultural, care suferă mai mult decât altele din cauza deficiențelor 

structurale și a priorității reduse acordată în cadrul agendei naționale. 

Printre acestea se numără lipsa resurselor umane calificate, datorită dificultăților de a motiva specialiștii 

bine pregătiți pentru a se angaja în administrația publică, fragmentarea responsabilităților între diferitele 

ramuri ale administrației și neclaritatea legislației privind responsabilitatea administrativă individuală a 

funcționarilor publici în îndeplinirea funcțiilor sale, pregătirea insuficientă a personalului nou pentru a face 

față sarcinilor poziției.  

Principalele aspecte reieșite din analiză sau confirmate prin cercetările anterioare cu referire la sectorul 

patrimoniului cultural pot fi regrupate în câteva domenii majore: 

- viziune greu de înțeles  și prost comunicată privind rolul și funcția patrimoniului cultural pentru societatea 

moldovenească și pentru dezvoltarea sa durabilă, echitabilă și favorabilă incluziunii pe termen lung; 

- registrul învechit al monumentelor protejate (nu s-au înregistrat intrări noi de la publicarea acestuia în 

1993), care nu este în conformitate cu evoluția înțelesului patrimoniului cultural; 

- insuficiența și fluctuația frecventă a resurselor umane, lipsa motivației și capacitatea insuficientă a 

personalului și a instituțiilor (datorită salariilor scăzute, fricii de presiunile externe și interne și lipsei unei 

responsabilități administrative individuale clare a funcționarilor publici în îndeplinirea sarcinilor lor) 

- funcționarea defectuoasă a Consiliului Monumentelor Istorice; 

- insuficiența cadrului de reglementare pentru punerea în aplicare a legislației și pentru funcționarea 

eficace / eficientă a instituțiilor; 

- insuficiența eficacității organizaționale și a specificațiile procedurale; 

- lipsa de comunicare și coordonare  în cadrul instituțiilor MECC și cu alte instituții relevante. 



Toate problemele menționate mai sus, combinate cu gradul scăzut de conștientizare a importanței 

patrimoniului cultural și a presiunilor cauzate de dezvoltarea slabă și clientelismul, conduc în general la o 

implementare necorespunzătoare a legilor relevante și a funcțiilor atribuite organelor de implementare. 

Problemele legate de eficiența și eficacitatea redusă în implementarea cadrului legal și a sarcinilor 

instituțiilor relevante au determinat o analiză mai larg a cadrului juridic privind procedura administrativă, 

rolul funcționarului public, conflictul de interese, transparența, cu identificarea potențialelor îmbunătățiri 

ale dispozițiilor relevante care pot avea un impact pozitiv și asupra sectorului patrimoniului cultural. 

Problemele menționate mai sus constituie baza pentru evaluarea nevoilor și a acțiunilor conexe care 

trebuie întreprinse pentru a depăși deficiențele identificate. 

 

Nevoile, la fel ca și problemele, pot fi regrupate astfel: 

Probleme Nevoi 

 

1. viziune greu de înțeles  și prost comunicată 

privind rolul și funcția patrimoniului cultural 

pentru societatea moldovenească și pentru 

dezvoltarea sa durabilă, echitabilă și 

favorabilă incluziunii pe termen lung 

 

 

 

2. registrul învechit al monumentelor 

protejate (nu s-au înregistrat intrări noi 

de la publicarea acestuia în 1993), care 

nu este în conformitate cu evoluția 

înțelesului patrimoniului cultural 

 

 

 

 

 

3. insuficiența și fluctuația frecventă a 

resurselor umane, lipsa motivației și 

capacitatea insuficientă a personalului și 

a instituțiilor (datorită salariilor scăzute, 

fricii de presiunile externe și interne și 

lipsei unei responsabilități 

administrative individuale clare a 

funcționarilor publici în îndeplinirea 

sarcinilor lor) 

 

 

1. 

- Actualizarea VIZIUNII și promovarea 

acesteia în rândul  factorilor de decizie 

 

 

 

 

2. 

- Simplificarea condițiilor pentru 

actualizarea Registrului  (actualmente o 

dată la 3 ani) 

- Promovarea înțelegerii și aprecierii 

patrimoniului construit în epoca sovietică 

prin cercetare și diseminare (inclusiv 

programe TV) 

 

3. 

- majorarea salariilor funcționarilor și 

angajaților din sectorul patrimoniului cultural 

- îmbunătățirea procesului de selecție a 

personalului 

- modificarea imaginii funcționarilor publici în 

percepția cetățenilor 

- motivarea personalului prin: activități de 

consolidare a capacității, optimizarea utilizării 

resurselor umane, combaterea clientelismului, 

promovarea meritelor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. funcționarea defectuoasă a Consiliului 

Monumentelor Istorice  

 

 

 

 

5. insuficiența cadrului de reglementare 

pentru punerea în aplicare a legislației și 

pentru funcționarea eficace / eficientă a 

instituțiilor  

 

 

 

6.  insuficiența eficacității organizaționale și a 

specificațiile procedurale  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. lipsa de comunicare și coordonare  în cadrul 

instituțiilor MECC și cu alte instituții 

relevante. 

- reformarea ocupării forței de muncă în 

sectorul public și definirea principiului 

responsabilității administrative individuale în 

executarea de către funcționarul public, 

stabilirea unor principii și norme mai stricte 

privind conflictul de interese. 

 

4 

Reforma statutului, structurii și metodelor de 

lucru a Consiliului  

 

5. 

- elaborarea reglementărilor și a legislației 

secundare întru sprijinea implementării și 

răspunsul instituțional adecvat 

- clarificarea rolurilor, funcțiilor și sarcinilor 

fiecărei instituții 

 

 

6. 

- definirea clară și meticuloasă a procedurile în 

cadrul tuturor etapelor și duratei de timp, 

precum și interacțiunile instituționale dintre 

părțile interesate  

- elaborarea formularelor / șabloanelor pentru 

fiecare procedură 

 

 

7.  

- instituționalizarea comunicării și coordonării 

(prin regulamente și ordine) 

- înființarea grupurilor interne de lucru 

interinstituționale 

- stabilirea acordurilor de cooperare cu alte 

entități pentru activități comune 

Problemele și nevoile menționate mai sus sugerează că, în contextul specific al organizării și perfecționării 

capacității MECC - Direcția Patrimoniului Cultural și a instituțiilor conexe / subordonate, trebuie avut în 

vedere următorul set de acțiuni specifice. 

 

 



Sectorul Patrimoniul Cultural  

Necesitățile urgente  de a fi abordate / acțiuni care trebuie întreprinse fără întârziere: 

• asigurarea  executării  funcțiilor-cheie și sarcinilor AIRM în pofida lipsei actuale de personal tehnic la 

Agenție 

• modificarea Ordinului ministrului n. 232/2010 în scopul de a împuternici personalul Agenției și directorul și 

vice - directorul acesteia să pună în aplicare art. 27 din Legea nr. 1530/1993 

• selectarea și angajarea noilor unități tehnice de personal, capabile să îndeplinească sarcinile esențiale ale 

Agenției, pentru a-și recăpăta operaționalitatea; 

• aprobarea formularelor  de inspecție pentru documentarea activității de monitorizare desfășurată de 

AIRM; 

• elaborarea unei baze de date simple (chiar și un dosar Excel ar fi suficient), în care să se înregistreze 

activitățile desfășurate, în primul rând inspecțiile, rezultatele acestora și pașii ulteriori (de ex. informațiile 

transmise către MECC  și poliție în cazul încălcării legii sau a avizului NCHM etc.), ca suport pentru 

activitatea de raportare; 

• consolidarea cooperării interdepartamentale în cadrul MECC pentru a sprijini direcția patrimoniul cultural, 

care în prezent duce lipsă de personal angajat 

• cu sprijinul departamentului Resurse umane al MECC, verificarea disponibilității și competențelor 

personalului existent în cadrul MECC pentru a suplini pozițiile necompletate și planificarea unei  instruiri ad-

hoc pentru a transfera competențele necesare întru îndeplinirea sarcinilor solicitate 

• consolidarea cooperării cu Agenția pentru Relații Funciare și Cadastru pentru înregistrarea statutului de 

bunuri protejate în datele cadastrale (foi, parcele etc.) drept bază pentru o protecție eficientă 

• cu consultarea științifică a Arhivei de Stat, reordonarea și stocarea fișierelor istorice ale pașaportului, în 

conformitate cu standardele recunoscute, în paralel cu digitizarea dosarelor, pentru a asigura conservarea și 

accesibilitatea corespunzătoare a acestora; 

• actualizarea Registrului Monumentelor Istorice, prin sondaje directe și prin stabilirea de legături între 

cartografiere și datele cadastrale (se va stabili grupul de lucru inter-agenție) 

 

Majorarea Resurselor Umane  

Pe termen scurt  

- creșterea numărului de unități de personal din cadrul Direcției Patrimoniului Cultural, prin raționalizarea 

nevoilor de personal ale Institutului Național de Patrimoniu Cultural reformat,  pentru a putea face față 

sarcinilor 

- majorarea personalului AIRM prin raționalizarea nevoilor personalului Institutului Național de Patrimoniu 

Cultural reformat 

 

Consolidarea viziunii și a abordării globale a politicilor privind patrimoniul cultural 

 Dezvoltarea unei viziuni comune și solide la nivel guvernamental,  susținut de diferitele sectoare ale 

guvernului, precum și de societatea în ansamblu,  pentru a ilustra rolul patrimoniului cultural pentru 

societatea moldovenească,  

 Creșterea gradului de conștientizare cu privire la patrimoniul cultural vizând diferite segmente de 

public - de ex. factorii de decizie, actorii din administrația publică, investitorii - și folosind diferite tipuri 

de mijloace și instrumente media  



 Elaborarea, împreună cu Ministerul Finanțelor, a unei strategii și a măsurilor  fiscale menite să 

faciliteze implicarea sectorului privat în conservarea și promovarea patrimoniului cultural 

• Actualizarea Strategiei Cultura 2020 și a planului său de acțiune  

 

Îmbunătățirea comunicării / coordonării în cadrul instituțiilor MECC și între acestea și actorii relevanți din 

alte sectoare 

• consolidarea comunicării și cooperării în cadrul comisiei interministeriale din cadrul Cancelariei de Stat 

• instituționalizarea cooperării și coordonării în cadrul instituțiilor la nivelul personalului tehnic 

• înființarea grupuri de lucru intersectoriale pentru anumite teme (de ex. înregistrarea în sistemul Cadastru 

a monumentelor și siturilor protejate, elaborarea de norme tehnice pentru sectorul construcțiilor sau de 

planificare, programe de dezvoltare etc.) 

• propunerea, de către MECC,  a amendamentelor la Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, pentru a se asigura că Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor este 

informată în timp util cu privire la eliberarea autorizațiilor de construire și începutul lucrărilor asupra 

monumentelor sau zonelor protejate. 

 

 

Asigurarea instituțiilor de implementare cu un cadru de reglementare adecvat și suficient de detaliat 

 identificarea și elaborarea reglementărilor care lipsesc,  dat fiind faptul că acestea rezultă din legislația 

primară 

 reducerea numărului de reglementări care vor fi elaborate, prin reformele legislației primare, 

 elaborarea în detaliu a procedurilor administrative, a etapelor, a termenelor, a sarcinilor, a șabloanelor 

și a clarificării rolului și responsabilității fiecărui actor implicat 

 

Eficiența și eficacitatea organizațională și procedurală și fragmentarea responsabilităților 

 revizuirea / reformularea reglementărilor privind organizarea, funcțiile și competențele noii Agenții 

rezultate din fuziunea dintre ANA și AIRM; 

 formularea regulamentelor privind organizarea, funcțiile și sarcinile Institutului Patrimoniului Cultural 

Reformat; 

 revizuirea profilul și metodelor de lucru ale Consiliului Monumentelor Istorice și reglementarea acestuia 

 revizuirea procedurii de emitere a aprobării de către minister 

 revizuirea procedurii de emitere a avizului juridic al Consiliului  

 revizuirea documentației tehnice necesare proiectului privind monumentele și zonele istorice protejate 

(în cele două etape: schița de proiect, proiect de execuție). 

 definirea și armonizarea structurii și conținutului fișelor de documentare (fișa de clasare, dosar de 

inventariere) pentru monumentele istorice și siturile arheologice (în cadrul activității 4.1, a se vedea 

raportul corespunzător); 

 revizuirea procedurii de actualizare și adăugare de noi articole în Registrul monumentelor istorice. 

 

 



 

Proiectarea lucrărilor de conservarea și implementarea / valorificarea la timp a resurselor financiare alocate 

 crearea unui mic grup de experți în cadrul MECC pentru a sprijini, urmări și monitoriza implementarea 

proiectului după aprobarea acestora; 

 stabilirea cooperării cu Agenția Achiziții Publice a MF pentru a consolida capacitatea personalului 

MECC în acest sector și pentru a realiza tendere comune pentru sectorul patrimoniul cultural; 

 prevederea instruirilor pentru instituțiile culturale întru îmbunătățirea capacităților de planificare, 

implementare și monitorizare și bugetul aferent. 

 

Reformele instituțiilor subordonate MECC 

 redefinirea sarcinilor și funcțiilor Agențiilor și NICH prin revizuirea proiectului de lege privind 

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

documentare, protecție juridică, conservare, monitorizare / inspecție. Institutul urmează să elaboreze 

principii, criterii și standarde, iar Agențiile să pună în aplicare întregul "ciclu de patrimoniu"; 

 comasarea agențiilor ANA și AIRM într-o singură agenție; 

 continuarea reformei ICH și raționalizarea personalului acesteia; 

 stabilirea  formelor  de colaborare cu Academia de Științe; 

 promovarea creării, cu implicarea Academiei de Științe, a unui centru de diagnostic pentru patrimoniul 

cultural; 

 reformarea NCHM și, în paralel, a tuturor celorlalte consilii și comisii, în vederea reducerii numărului 

acestora și a costurilor funcționale aferente; 

 detalierea, prin  reglementări tehnice ad-hoc,  a conținutului proiectelor pentru monumente protejate; 

 definirea documentelor și conținutului proiectelor de intervenție asupra monumentelor și zonelor 

protejate pentru a  fi incluse în proiectul de lege revizuit pentru monumentele istorice; 

 revizuirea procedurii și a cerințelor de emitere a avizului juridic a  MECC - NCHM. 

 

 

Consolidarea rolului APL-urilor  în sectorul cultural / consolidarea cooperării interinstituționale 

 clarificarea competențelor autorităților publice locale de nivelul 1 și 2 privind patrimoniul cultural 

tangibil și intangibil. Este recomandabil de a  colecta descrierea competențelor într-o listă coerentă de 

atribuire și transmiterea acesteia diferitelor niveluri ale administrației locale; 

 asigurarea că autorităților locale dispun de capacități instituționale și financiare necesare pentru 

executarea sarcinilor relaționate patrimoniului cultural; 

 asigurarea că fiecare nivel de autoritate are acces, prin posibilitatea de a accesa propriile resurse sau 

transferuri, la finanțare adecvată pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de lege; 

 promovarea asocierii municipalităților pentru serviciile  relaționate culturii și patrimoniul cultural, în 

vederea consolidării capacității celor mai mici și monitorizarea cu atenție a implementării, pentru a 

evita ca această asociere să devină o modalitate de reducere a serviciilor; 

 posibil, stabilirea unei  forme  structurate  de cooperare între diferite niveluri ale administrației locale și 

MECC, pentru a asigura accesibilitatea, la nivel local, la competențele necesare; 

 stabilirea unui cadru de cooperare interinstituțională mai structurat drept un progres dorit  al 

actualului cadru administrativ al culturii moldovenești. În acest sens, ar fi necesar să se dezvolte 



instrumente administrative și legislative adecvate și eficiente pentru implementarea cooperării 

prevăzute prin Legea privind descentralizarea. 

Aspecte transversale 

Consolidarea resurselor umane în administrația publică a sectorului - reducerea fluctuației de personal 

Acțiuni pe termen scurt 

 Elaborarea unei campanii de îmbunătățire a imaginii funcționarului public și a personalului angajat în 

instituțiile publice  

 

Acțiuni pe termen mediu 

 Creșterea salariilor pentru funcționarii publici și personalul agențiilor publice responsabile de protecția 

patrimoniului cultural; 

 Îmbunătățirea procesului de selecție prin aplicarea competițiilor deschise pentru a avea acces la 

administrațiile publice; 

 Interzicerea cumulului de angajare în sectorul public și prevenirea / descurajarea implicării personalului 

pensionat pentru completarea pozițiilor vacante (preferabil outsourcing-ul  ); 

 Dezvoltarea unor mecanisme de formare și perfecționare continuă  a funcționarilor publici; 

 Dezvoltarea mecanismelor care să asigure perspectiva / creșterea în carieră pe baza unor criterii clar 

definite și a meritului profesional. 

 

 

Consolidarea eficacității administrațiilor publice 

 Reducerea fragmentării responsabilităților (de ex. identificarea unui organ responsabil pentru 

asigurarea finalizării fiecărei proceduri și, în cadrul fiecărui organ, numirea unei persoane responsabile  

de finalizarea procedurii  atribuită în intervalul de timp solicitat) 

 Prevederea unei persoane în calitate de  "funcționar responsabil de procedură", care să gestioneze 

procesul  administrativ de la lansarea până la încheierea acestuia. În prezent, o astfel de poziție nu este 

prevăzută de cadrul juridic pentru procedura administrativă, dar ar fi foarte benefic 

 Creșterea transparenței și a coerenței față de misiunea fiecărei administrații în procedurile 

administrative prin obligația de a argumenta adecvat fiecare  decizie  administrativă (nu doar deciziile 

negative, dar și cele pozitive) 

 Consolidarea responsabilității administrative individuale a funcționarului public. 

 


