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ARGUMENT
Esenţa situaţiei în care s-a pomenit astăzi Republica Moldova
poate fi definită printr-o frază laconică: o criză a culturii. Ne confruntăm
cu una din cele mai profunde şi atotcuprinzătoare crize din categoria
celora ce pot afecta o societate.
Situaţia dată solicită o analiză critică a activităţii întregului sistem
al instituţiilor culturale constituit în anii de dominaţie sovietică şi în
perioada post-totalitarismului. Multiplele aspecte ale culturii nu pot fi
examinate separat, ci doar în interacţiunea lor şi în plan comparativistoric. Concomitent, este important de a supune cercetării realităţile
istorice prin prisma rolului instituţiilor culturale în munca de
dogmatizare, de ideologizare şi de deznaţionalizare a cetăţenilor,
precum şi acţiunile benefice ale acţiunilor acestor instituţii asupra
evoluţiei culturii atât în perioada sovietică, cât şi în anii de
democratizare a societăţii contemporane în contextul asperaţiilor
Republicii Moldova pentru integrare europeană.
În acest context, prezentul ghid vine să-i cunoască pe masteranzi
cu principalele aspecte ale problemelor culturii naţionale şi europene la
etapa contemporană. El se propune masteranzilor tuturor specializărilor
de la Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie.
Lucrarea are câteva compartimente: finalităţi ale programelor de
Masterat, programe de studiu şi sugestii metodologice, acte normative.
Programele analitice ale cursurilor şi unele sugestii metodologice sunt
propuse pentru a facilita organizarea activităţilor didactice în cadrul
orelor de contact direct, precum şi în activităţile individuale.
Concomitent, sunt înserate câteva acte naţionale, ce se cercetează la
majoritatea cursurilor prezentate.
Sugestiile au fost elaborate în baza documentelor de arhivă şi a
celor publicate, a presei, a ediţiilor generale şi speciale, apărute în
diverse perioade în Republica Moldova, Rusia, România, Ucraina,
Franţa, Germania, SUA, Marea Britanie etc., a surselor electronice.
Ghidul este rezultatul studiului şi practicii membrilor grupului de
lucru din cadrul proiectului de cercetare „Patrimoniul cultural-naţional
din Republica Moldova - component al civilizaţiei europene‖,
constituind o lucrare metodico-didactică, ce poate fi utilă pentru toţi cei
interesaţi de aria şi problematica domeniului examinat.
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MODULUI
I.
REFERINŢE
DE
STUDIU
ŞI
SUGESTII
METODOLOGICE
a. Finalităţi ale programelor de Masterat: ”Patrimoniu istoric şi turism
cultural”, „Relaţii interculturale”, „Istorie europeană comparată”
„Românii între Occident şi Orient”.
În conformitate cu prevederile Cadrului Naţional al Calificărilor pentru
Învăţământul superior absolvenţii universităţilor trebuie să fie specialişti
competenţi în domeniul de specialitate, înzestraţi cu erudiţie şi cultură, apţi de a
răspunde provocărilor epocii contemporane.
În acest context Programele de Masterat la Facultatea de Istorie şi
Etnopedagogie urmăresc formarea competenţelor de bază şi specifice, necesare
unui specialist în istorie, patrimoniu şi relaţii interculturale.
Competenţe cheie
Deţinătorul diplomei de master trebuie:
- să
dezvolte
competenţele
achiziţionate în ciclul I în domeniul
ştiinţelor umaniste ce ţin de istorie,
patrimoniul
cultural,
relaţii
interculturale;
- să
cunoască
şi
să
aplice
metodologia şi instrumentariul cercetării
ştiinţifice;
- să elaboreze proiecte de cercetare în
domeniul istoriei, patrimoniului şi
turismului cultural;
- să identifice problemele, să
stabilească priorităţile în domeniul
protecţiei juridice a patrimoniului
cultural;
- să demonstreze capacităţi de analiză
în problemele de interes major al
domeniului istoriei, patrimoniului istoric
şi turismului cultural şi a problemelor ce
interferează cu domenii conexe;
- să
experimenteze
cunoştinţele
obţinute în domeniul cercetat în
activităţi culturale şi ştiinţifice;
- să utilizeze rezultatele cercetărilor
în activitatea profesională;
- să adapteze realizările ştiinţifice din
alte domenii la procesul de identificare,
cercetare, ocrotire şi valorificare a
patrimoniului cultural.

Competenţe cheie generice
Deţinătorul diplomei de master
trebuie să posede:
abilităţi de cercetare a
fenomenelor
din
domeniul
istoriei,
patrimoniului
şi
turismului cultural din diverse
perspective metodologice;
abilităţi de comunicare în
domeniul profesional avansat;
abilităţi de utilizare a noilor
tehnologii informaţionale, în
procesul de identificare, cercetare
şi de valorificare a patrimoniului
istoric şi cultural;
capacităţi de analiză şi
sinteză a datelor ştiinţifice;
capacităţi de a pune şi
rezolva
probleme
privind
protecţia patrimoniului cultural;
abilităţi de a reflecta asupra
propriului progres şi a-şi evalua
performanţele
în
domeniul
istoriei,
patrimoniului
şi
turismului cultural;
abilităţi
de
proiectare,
cercetare,
implementare
şi
prezentare a unor proiecte
proprii.
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b) PROGRAME DE STUDIU ŞI SUGESTII METODOLOGICE
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie

Programa analitică la cursul
IDENTIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL

Autor: Elena PLOŞNIŢĂ,
dr. hab. în ştiinţe istorice, conferenţiar cercetător

Chişinău 2011
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Standard curricular
Cursul Identificarea patrimoniului cultural este un curs de bază în
cadrul ciclului II, Masterat, la specializarea „Patrimoniu istoric şi turism
cultural‖. Planul de studii pentru această disciplină însumează 150 de
ore, dintre care 35 de ore contact direct (18 ore prelegeri, 17 ore
seminare) şi 115 ore – lucrul individual.
Competenţe:
- să cunoască şi să aplice principiile şi instrumentele de identificare, de
atribuire a bunurilor culturale în practica naţională şi internaţională;
- să implementeze în practică metodele şi tehnicile de documentare a
patrimoniului, de clasare şi declasare a bunurilor culturale în Fond sau
Tezaur;
- să se implice în programele şi proiectele naţionale şi internaţionale care
susţin promovarea identităţii culturale prin valorificarea bunurilor
culturale;
- să participe în elaborarea şi promovarea politicilor de stat în domeniul
identificării, conservării şi valorificării ştiinţifice şi publice a
patrimoniului.
Finalităţi de studii:
- Determinarea valorii ştiinţifice, documentare, istorice, artistice etc. a
unui bun cultural, de patrimoniu;
- Cunoaşterea diverselor instrumente de identificare, atribuire a
bunurilor culturale;
- Aprecierea rolului organismelor naţionale şi internaţionale în procesul
de cunoaştere, identificare, conservare şi recuperare a bunurilor de
patrimoniu;
- Conştientizarea necesităţii permanente de cercetare, identificare,
conservare şi valorificare a patrimoniului mobil şi imobil, material şi
imaterial.
Conţinutul cursului
Cursul cuprinde trei compartimente:
Probleme generale de identificare, de atribuire a bunurilor culturale
mobile:
1. Criteriile generale de selectare ale bunurilor culturale şi categoriile de
valoare ale patrimoniului.
2. Expertiza diverselor categorii de bunuri culturale mobile.
3. Clasarea şi declasarea bunurilor culturale mobile.
4. Evidenţa şi documentarea patrimoniului.
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Monumentele istorice, de cultură şi problema determinării valorii lor:
1. Documentarea patrimoniului imobil. Instrumentele de evidenţă;
2. Valoarea istorică şi artistică a bunurilor imobile;
3. Rolul factorului uman şi social în problema identificării şi protejării
patrimoniului imobil.
Locul şi rolul organismelor naţionale şi internaţionale în procesul de
identificare şi salvgardare a patrimoniului:
1. Asigurarea securităţii patrimoniului la nivel naţional.
2. Principalele organisme internaţionale preocupate de problema
salvgardării patrimoniului.
Evaluarea curentă şi finală
Pe parcursul realizării cursului vor fi utilizate diverse metode şi
procedee de evaluare a cunoştinţelor, atitudinilor şi abilităţilor
masteranzilor:
1. Analiza unui bun cultural mobil.
2. Prezentarea unui monument de istorie, cultură.
3. Elaborarea unor referate cu analiza unor tehnici de identificare,
atribuire a diverselor categorii de bunuri culturale.
4. Frecventarea şedinţelor Comisiei de evaluare şi achiziţii a unor
instituţii ce deţin patrimoniu mobil.
Aprecierea cunoştinţelor masteranzilor va cuprinde două evaluări
curente(în a 7-a şi 14-a săptămână a semestrului) şi participarea activă a
masteranzilor la seminare, activităţi practice (60% din calificativul
final). Evaluarea finală reprezintă 40% din nota finală. Ea cuprinde
expunerea subiectelor în cadrul examenului oral sau în scris.
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Reţeaua repartizării orelor
Nr.

1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.

Denumirea temei

Prele
Semi
geri
nare
Probleme generale de identificare, de atribuire a
bunurilor culturale mobile
Criteriile generale de selectare a bunurilor
culturale şi categoriile de valoare ale
patrimoniului
Expertiza diverselor categorii de bunuri
culturale mobile
Clasarea şi declasarea bunurilor culturale
mobile
Evidenţa şi documentarea patrimoniului

2

2

2

2

2

2

2

2

Monumentele istorice, de cultură şi problema
determinării valorii lor
Documentarea patrimoniului imobil.
2
2
Instrumentele de evidenţă
Valoarea istorică şi artistică a bunurilor
2
2
imobile
Rolul factorului uman şi social în problema
identificării şi protejării patrimoniului
2
2
imobil
Locul şi rolul organismelor naţionale şi
internaţionale în procesul de identificare şi
salvgardare a patrimoniului
Asigurarea securităţii patrimoniului la nivel
2
2
naţional
Principalele organisme internaţionale
preocupate de problema salvgardării
2
1
patrimoniului
Total
18 ore 17 ore
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CONŢINUTUL TEMELOR
Compartimentul I. Probleme generale de identificare, de atribuire a
bunurilor culturale mobile.
Tema 1. Criteriile generale de selectare ale bunurilor culturale şi
categoriile de valoare ale patrimoniului
1. Structura patrimoniului
2. Criteriile generale de selectare
3. Proprietăţile atribuite bunurilor culturale
4. Semnificaţia valorii piesei de patrimoniu
5. Bunul de patrimoniu şi funcţiile lui specifice
Tema 2. Expertiza diverselor categorii de bunuri culturale mobile
1. Categorii de bunuri culturale şi particularităţile de expertizare
2. Tehnici de prelucrare, procedee de marcare a unor piese de
patrimoniu
3. Autenticitatea şi paternitatea, datarea în procesul de expertiză
4. Identificarea calităţii de patrimoniu
5. Analiză de fond şi de sinteză, de conţinut
Tema 3. Clasarea şi declasarea bunurilor culturale mobile
1. Sistemul de clasare şi declasare
2. Actele normative de clasare
3. Registrul de stat al patrimoniului cultural mobil
4. Semnificaţia categoriilor juridice de patrimoniu – Tezaur şi Fond
Tema 4. Evidenţa şi documentarea patrimoniului
1. Etapele de evidenţă ştiinţifică a bunurilor culturale
2. Instrumentele de evidenţă
3. Procesul de documentare a patrimoniului
4. Digitalizarea patrimoniului mobil
Compartimentul II. Monumentele istorice, de cultură şi problema
determinării valorii lor
Tema 1. Documentarea patrimoniului imobil. Instrumentele de
evidenţă
1. Bazele clasificării şi documentării monumentelor
2. Categoriile de monumente după semnificaţia funcţională
3. Sistemul închis şi deschis al monumentelor
4. Instrumente de evidenţă a patrimoniului imobil
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Tema 2. Valoarea istorică şi artistică a bunurilor imobile
1. Metodologia determinării valorii istorice şi artistice a patrimoniului
imobil
2. Muzeificarea monumentelor – instrument de identificare şi protejare a
monumentelor
3. Registrul monumentelor din Republica Moldova
Tema 3. Rolul factorului uman şi social în problema identificării şi
protejării patrimoniului
1. Societatea civilă şi problema identificării patrimoniului
2. Rolul patrimoniului în viaţa comunităţii
3. Probleme de valorificare şi protejare a patrimoniului de semnificaţie
locală şi naţională
Compartimentul III Locul şi rolul organismelor naţionale şi
internaţionale în procesul de identificare şi salvgardare a patrimoniului
Tema 1. Asigurarea securităţii patrimoniului la nivel naţional
1. Instituţiile de cultură şi rolul lor în securitatea bunurilor culturale
2. Organizaţiile nonguvernamentale şi activitatea lor în conservarea
patrimoniului
3. Comunităţile locale şi problema securităţii patrimoniului
Tema 2. Principalele organisme internaţionale preocupate de
problema salvgardării patrimoniului
1. Comisia Europeană, Europol, Interpol, Centrul SECI, ICOM,
UNESCO etc. şi salvgardarea patrimoniului
2. Acte normative şi tratate multilaterale pentru protecţia patrimoniului
cultural
3. Cooperarea Republicii Moldova cu organismele internaţionale
privind protecţia bunurilor culturale.
RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Cobianu - Băcanu A., Cultură şi valori în perioada de tranziţie,
Bucureşti, 1994.
2. Normele de conservare, DGPVPCN, Bucureşti, 1994.
3. Opriş Ioan, Patrimoniul cultural – o dimensiune a viitorului, Rostirea
românească, 1995, nr.5-6.
4. Opriş Ioan, Ocrotirea patrimoniului cultural, Bucureşti, 1986;
5. Ploşniţă Elena, Protejarea patrimoniului cultural în Basarabia,
Chişinău, 2003.
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6. Studii de muzeologie şi muzeografie, Chişinău, 2004.
7. Studii de muzeologie, Chişinău, 2008.
8. Protecţia monumentelor şi a patrimoniului lor artistic contra
delictelor şi distrugerilor voluntare, Bucureşti, 1992.
9. Robin Thores, Protecting cultural objects in the information society:
the making of object ID, Getty Information Institute, Los Angeles,
1997.
10. Боярский П.В. Введение в памятниковедение, М., 1990.
Sarcini pentru evaluarea finală
Testul nr.1
1. Structura patrimoniului
a) Analizaţi criteriile generale de selectare
b) Evidenţiaţi proprietăţile atribuite bunurilor culturale
c) Prezentaţi categoriile de valoare a patrimoniului
2. Monument arheologic/ la alegere individuală
a). Determinaţi cum a fost identificat monumentul
b). Faceţi o prezentare a monumentului
c). Caracterizaţi semnificaţia monumentului
3. Evidenţa patrimoniului muzeal
a). Prezentaţi instrumente de evidenţă
b). Explicaţi ce înseamnă documentarea patrimoniului
c). Caracterizaţi procesul de digitalizare a patrimoniului muzeal
4. Bun cultural mobil / la alegere individuală
a). Determinaţi cum a fost identificat
b). Faceţi o prezentare generală
c). Apreciaţi semnificaţia
5. Bun cultural imobil/ la alegere individuală
a). Determinaţi cum a fost identificat
b). Faceţi o prezentare generală
c) .Apreciaţi semnificaţia
6. Cercetarea patrimoniului cultural mobil
a). Determinaţi tematicele reale de cercetare
b). Analizaţi modalităţi de cercetare
c). Faceţi o prezentare a formelor de valorificare a rezultatelor cercetării
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7. Bunurile culturale de patrimoniu şi problema determinării valorii lor
a). Prezentaţi piesa de patrimoniu şi funcţiile ei specifice
b). Determinaţi semnificaţia (valoarea) piesei de patrimoniu
c). Explicaţi ce înseamnă reproducerea pieselor de patrimoniu
8. Clasarea patrimoniului cultural mobil
a). Prezentaţi componenţa (structura) şi categoriile patrimoniului
cultural mobil
b). Analizaţi procedura de clasare şi declasare
c) Enumeraţi actele normative privind protejarea patrimoniului cultural
naţional mobil clasat (regulamente)
9. Monumentele istorice şi problema protejării şi identificării lor
a).Prezentaţi tipurile şi categoriile de monumente
b). Analizaţi Registrul monumentelor din Republica Moldova
c). Argumentaţi rolul factorului uman şi social în protejarea
patrimoniului
10. Organisme internaţionale în protecţia bunurilor culturale mobile
a). Analizaţi problema necesităţii identificării şi protejării patrimoniului
b). Faceţi o prezentare a organismelor internaţionale care au în grijă
protecţia patrimoniului
c). Evidenţiaţi unele acte normative şi tratate multilaterale pentru
protecţia patrimoniului
11. Registrul de stat al Patrimoniului cultural mobil
a). Faceţi o prezentare generală a registrului
b). Analizaţi clasarea şi evidenţa bunurilor culturale
c). Explicaţi semnificaţia Registrului tranzacţiilor cu bunuri culturale
12. Inventarea ştiinţifică a patrimoniului mobil
a). Analizaţi regulile de evidenţă a patrimoniului
b). Determinaţi etapele de inventariere ştiinţifică a patrimoniului
c). Prezentaţi categorii de patrimoniu mobil
13. Procedura de identificare a patrimoniului
a). Prezentaţi trăsăturile caracteristice a obiectului de patrimoniu
b). Analizaţi potenţialul informativ al unui bun cultural
c). Explicaţi ce presupune valoarea memorială a unei piese de
patrimoniu
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14. Categorii de patrimoniu cultural imobil
a). Enumeraţi categoriile de patrimoniu imobil
b). Analizaţi valoarea ştiinţifică şi istorică a unui monument istoric
c). Determinaţi rolul societăţii în identificarea şi protejarea patrimoniului
imobil
15. Înregistrarea patrimoniului cultural mobil
a). Identificaţi formele de evidenţă a patrimoniului mobil
b). Explicaţi care sunt instrumentele de documentare a obiectelor de
patrimoniu
c). Analizaţi rolul instrumentelor de valorificare a patrimoniului în
identificarea bunurilor culturale mobile
17. Forme de valorificare a patrimoniului mobil şi imobil
a). Prezentaţi formele scrise de valorificare
b). Evidenţiaţi Catalogul electronic al patrimoniului
c). Analizaţi rolul imaginilor electronice (digitale) în identificarea
patrimoniului
19.Monumentele de istorie şi cultură
a). Analizaţi funcţiile monumentului
b). Prezentaţi o clasificare a monumentelor
c). Explicaţi ce înseamnă muzeificarea monumentelor
20. Identificarea patrimoniului la nivel internaţional
a). Explicaţi necesitatea procedurii de identificare în plan internaţional
b). Apreciaţi rolul UNESCO şi ICOM în procesul de identificare
c). Argumentai necesitatea colaborării RM cu organismele internaţionale
de protejare şi identificare a patrimoniului
21. Evidenţa patrimoniului cultural mobil
a). Analizaţi categoriile de patrimoniu cultural mobil
b). Prezentaţi procesul de clasare a patrimoniului
c). Argumentaţi necesitatea Registrului de stat al patrimoniului cultural
mobil
22. Componentele de structură a patrimoniului
a) Analizaţi modalităţile de selectare a pieselor de patrimoniu
b) Determinaţi proprietăţile semnificative ale bunurilor culturale
c) Caracterizaţi valoarea semnificativă a patrimoniului
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23.Categorii de patrimoniu cultural imobil
a). Enumeraţi categoriile de patrimoniu imobil
b). Analizaţi valoarea ştiinţifică şi istorică a unui monument istoric
c). Determinaţi rolul societăţii în identificarea şi protejarea patrimoniului
imobil
24.Identificarea bunurilor culturale din metale preţioase
a). Prezentaţi informaţii generale şi tehnicile de prelucrare
b). Evidenţiaţi procedura de marcare a pieselor din metale preţioase
c) Identificaţi particularităţi de expertizare a pieselor din metale
preţioase
25. Identificarea bunurilor culturale pe suport de hârtie
a). Nominalizaţi categoriile şi tipurile de hârtie
b). Identificaţi structura cărţii vechi
c). Prezentaţi etapele tradiţionale şi netradiţionale de identificare a cărţii
26. Identificarea pieselor de artă
a). Nominalizaţi categoriile de piese de artă
b). Determinaţi etapele de expertiză a pieselor de artă
c). Identificaţi semnificaţia artistică a unei piese de artă
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Programa analitică la cursul
PATRIMONIUL ARHEOLOGIC AL REPUBLICII MOLDOVA

Autor: Oleg LEVIŢKI,
dr. hab. în ştiinţe istorie, conferenţiar cercetător
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Standard curricular
Cursul Patrimoniul arheologic al Republicii Moldova este un curs de
bază propus masteranzilor de la specializarea „Patrimoniu istoric şi
turism cultural‖ în semestrul I. Planul de studii prevede pentru această
disciplină un număr de 150 ore: 35 ore contact direct (18 ore – prelegeri,
17 ore – seminare) şi 115 ore - lucrul individual.
Competenţe:
- să poată să facă prezentări ale siturilor arheologice de
importanţă locală, regională sau mondială încadrate în rutele
turistice;
- să propună agenţiilor turistice din Republica Moldova,
preocupate de problemele cunoaşterii şi valorificării
patrimoniului arheologic trasee turistice noi sau tematice;
- să se implice în activitatea instituţiilor de stat abilitate cu
funcţii de protejare a patrimoniul arheologic.
Finalităţi:
- Cunoaşterea diversităţii patrimoniul arheologic al Republicii
Moldova;
- Conştientizarea importanţei valorificării cognitive, educaţionale
şi turistice a patrimoniului arheologic al Republicii Moldova;
- Conştientizarea importanţei acţiunilor de identificare,
valorificare şi protecţie a monumentelor arheologice pentru
păstrarea culturii naţionale;
- Realizarea posibilităţilor valorificării obiectivelor arheologice
în procesul instructiv-educaţional şi a turismului.
Conţinutul cursului
1. Patrimoniul arheologic – sursă de cunoaştere a evoluţiei proceselor
cultural-istorice. 2. Primele manifestări culturale în spaţiul est-carpatic.
Paleoliticul şi mezoliticul. 3. Culturi, situri şi vestigii ale culturii
materiale din epoca neoliticului. 4. Monumente ale marilor civilizaţii de
vechi agricultori şi nomazi din epoca eneoliticului. 5. Complexe
funerare şi de habitat a comunităţilor culturale din epoca bronzului. 6.
Manifestări culturale ale tracilor timpurii - epoca Hallstattian. 7. Vestigii
traco-getice şi antice. 8. Complexe culturale din perioada antică târzie.
9. Aşezări, cetăţi şi necropole din perioada medievală timpurie. 10.
Habitatul medieval moldovenesc rural şi urban.
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Evaluarea curentă şi finală
Pe parcursul semestrului vor fi utilizate diverse metode şi procedee
de evaluare a cunoştinţelor, atitudinilor şi abilităţilor masteranzilor:
întocmirea hărţilor arheologice a localităţilor/raioanelor, completarea
Fişei sitului arheologic, prezentări în programul Power Point etc.
Calificativul final se va forma din totalitatea evaluărilor:
Două evaluări curente (în a 7-a şi a 14-a săptămână a semestrului) şi
participarea activă a masteranzilor la seminare, activităţi practice (60 %
din calificativul final).
Evaluarea finală reprezintă 40% din calificativul final.
Reţeaua repartizării orelor
Nr.

Prele

Semi

geri

nare

Patrimoniul arheologic – sursă de cunoaştere a
evoluţiei proceselor cultural-istorice
Primele manifestări culturale în spaţiul estcarpatic. Paleoliticul şi mezoliticul.
Culturi, situri şi vestigii ale culturii materiale din
epoca neoliticului.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

7.

Monumente ale marilor civilizaţii de vechi
agricultori şi nomazi din epoca eneoliticului.
Complexe funerare şi de habitat a comunităţilor
culturale din epoca bronzului.
Manifestări culturale ale tracilor timpurii - epoca
Hallstattian.
Vestigii traco-getice şi antice.

2

1

8.

Complexe culturale din perioada antică târzie.

2

1

9.

Aşezări, cetăţi şi necropole din perioada
medievală timpurie.
Habitatul medieval moldovenesc rural şi urban.

1

2

1

2

Total

18

17

ore

ore

Denumirea temei
1.
2.
3.
4.
5
6.

10.
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CONŢINUTUL TEMELOR
Tema 1. Patrimoniul arheologic – sursă de cunoaştere a evoluţiei
proceselor cultural-istorice
Noţiunile generale - patrimoniul arheologic imobil; patrimoniul
arheologic mobil. Modalităţile de abordare (în aspect culturalcronologic; în aspect zonal-geografic).
Etapele de depistare-constituire a patrimoniului arheologic
imobil. Importanţa valorificării cognitive, educaţionale şi turistice a
patrimoniul arheologic.
Posibilităţile valorificării obiectivelor arheologice în procesul
instructiv-educaţional şi a turismului; oportunităţi de protejăre a
Patrimoniului arheologic al Republicii Moldova.
Tema 2. Primele manifestări culturale în spaţiul est-carpatic.
Paleoliticul şi mezoliticul
Specificul epocii. Din istoricul cercetărilor. Periodizarea,
cele mai remarcabile descoperiri. Problema nomazilor. Cultura
olduvă, ciopere şi ciopinguri.
Paleoliticul inferior (aşelianul). Clima. Fauna. Confecţionarea
uneltelor - toporaşul de mână. Staţiunile principale: Duruitoarea
Veche, Ofatinţi, Brânzeni. Gospodăria şi modul de viaţă.
Paleoliticul mijlociu (musterianul). Clima. Fauna. Evoluţia
uneltelor de muncă. Retuşarea pietrei. Staţiuni în aer liber. Apariţia
locuinţelor, mormintelor şi religiei. Staţiunile principale: Molodovo,
Buzdugeni, Trinca, Naslavcea, Mitoc. Gospodăria şi modul de viaţă.
Paleoliticul superior. Clima. Fauna. Homo Sapiens. Evoluţia
uneltelor de piatră şi os. Tipurile de staţiuni. Staţiunile principale:
Brânzeni, Corpaci, Gordineşti, Cosăuţi, Ciutuleşti. Diversitatea
culturală. Gospodăria şi viaţa socială. „Arta" şi religia.
Mezo1iticu1. Noţiuni generale. Cronologia. Schimbările
climaterice. Evoluţia uneltelor de muncă şi a armelor. Arcul. Noi
forme de gospodărie (vânătoarea individuală, îmblânzirea
animalelor,
pescuitul).
Diversitatea
culturală.
Staţiunile
principale: Tacsobeni, Cuconeştii Vechi, Frumuşica, Buteşti,
Ripiceni. Viaţa socială. Criza gospodăriei adaptive.
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Tema 3. Culturi, situri şi vestigii ale culturii materiale din epoca
neoliticului
Noţiuni generale. Situaţia geo-climaterică. „Revoluţia" neolitică.
Trecerea la economia producătoare (cultivarea plantelor şi
domesticirea animalelor). Originea, evoluţia, şi consecinţele.
Perfecţionarea uneltelor de piatră (şlefuirea, sfredelitul). Utilizarea
aramei. Olăritul etc.
Divizarea formelor de economie la comunităţile culturale.
Complexele culturale Starcevo-Criş, Ceramicii bandliniare şi BugoNistreană. Caracteristica: originea, datarea, aria de răspândire.
Aşezările principale: Sacareuca, Drăguşeni, Floreşti, Dănceni, grupul
de staţiuni Soroca.
Aşezări, locuinţe, ceramica, uneltele de muncă. Economia:
agricultura, creşterea animalelor, vânatul, pescuitul. Viaţa spirituală:
religia, rituri funerare, „arta".
Tema 4. Monumente ale marilor civilizaţii de vechi agricultori
şi nomazi din epoca eneoliticului
Noţiuni generale. Arama: centrele metalurgice, etapele de
dezvoltare, calităţile uneltelor de metal. Schimbul şi comerţul.
Intensificarea productivităţii. Comunităţile culturale: Gumelniţa şi
Precucuteni-Cucuteni-Tripolie. Originea, periodizarea, extinderea în
spaţiu. Caracteristica: aşezări, locuinţe, ceramica, uneltele de muncă
etc. Viaţa socială, gospodăria, ritul funerar, religia. Problema
protooraşelor. Aşezările principale: Vulcăneşti, Floreşti, Tîrpeşti,
Hăbăşeşti, Brînzeni III, Bernaşovka, Talianki. Cimitirele: Ofatinţi,
Dancu, înmormântări tumulare. Depozitul de la Cărbuna.
Constituirea păstoritului nomad în zona nord pontică şi prima
invazie a nomazilor în aria civilizaţiilor de agricultori. Cultura
Suvorovo-Novo-Danilovka. Caracteristica înmormântărilor tumulare
(Căinări, Giurgiuleşti, Casimcea etc). Interferenţe culturale.
Iindoeuropenizarea.
Tema 5. Complexe funerare şi de habitat a comunităţilor
culturale din epoca bronzului
Noţiuni generale. Cronologia şi periodizarea. Metalurgia
bronzului: centrele principale, etapele de dezvoltare. Uneltele şi armele
de bronz. Meşteşugăritul, comerţul. Influenţe culturale şi accelerarea
dezvoltării istorice.
Comunităţile culturale din bronzul timpuriu: cultura
înmormântărilor cu ocru (iamnaja); cultura catacombelor; cultura
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Edineţ; cultura ceramicii şnurate. Caracteristica. Ocupaţiile, viaţa
spirituală.
Comunităţile culturale din bronzul mijlociu: cultura ceramicii cu
mai multe brâuri, Komarovo, Costişa, Monteoru, Tei.
Comunităţile culturale din bronzul târziu: Noua-SabatinovkaCoslogeni, Belogrudovka. Economia. Viaţa spirituală.
Tema 6. Manifestări culturale ale tracilor timpurii - epoca
Hallstattiană
Noţiuni generale. Periodizare. Descoperirea şi introducerea
uneltelor şi armelor din fier, rolul şi consecinţele social-economice.
Situaţia cultural-istorică. Tracii: problema originii, extinderea
în spaţiu. Comunităţile culturale: Chişinău-Corlăteni, Belozerka,
Gava-Goligrad,
Saharna-Solonceni-Cozia,
Insula
Banului,
Babadag, Cernyj Les, Şoldăneşti-Basarabi. Problema cimirienilor.
Tema 7. Vestigii traco-getice şi antice
Situaţia cultural-istorică. Cultura geto-dacilor. Sursele scrise.
Aşezări fortificate, cetăţi, necropole plane şi tumulare (Butuceni,
Saharna, Rudi etc). Caracteristica. Economia, arta, monedele.
Cultura sciţilor. Originea. Sursele scrise. Monumentele şi
caracteristica lor. Arta. Interferenţe culturale dintre traci şi sciţi.
Civilizaţia oraşelor greceşti din bazinul Pontului Euxin
(Hersones, Olbia, Tiras, Histria, Tomis, Calatis etc). Influenţe asupra
culturilor locale.
Problema culturii Poieneşti-Lucaşeuca. Organizarea socialeconomică şi politică.
Tema 8. Complexe culturale din perioada antică târzie
Situaţia cultural-istorică. Fortificaţiile limesului roman
(Valurile lui Traian), drumurile, podurile. Dacii liberi (Poieneşti,
Lipiţa, Pruteni etc). Cultura sarmaţilor. Cultura Sântana de MureşCerniahov. Caracteristica şi interpretarea. Oraşele antice din NV
Pontului în epoca romană. Monumentele creştine.
Tema 9. Aşezări, cetăţi şi necropole din perioada medievală
timpurie
Situaţia cultural istorică. Sursele scrise. Comunităţile culturale:
Costişa-Botoşani-Hansca, Ipoteşti-Cândeşti-Ciurel, Praga-Penkovka,
Luca-Raikoveţkaia,
Dridu,
Răducăneni,
Alcedar-Echimăuţi.
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Caracteristica. Probleme de interpretare etnică a complexelor culturale.
Populaţiile nomade (pecenegi, uzi, cumani). Cultura Hoardei de Aur.
Tema 10. Habitatul medieval moldovenesc rural şi urban
Cultura materială a statului medieval Ţara Moldovei: oraşe şi
cetăţi, mănăstiri şi biserici, aşezări rurale. Caracteristica.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Bibliografie selectivă:
Arnăut T., Vestigii ale sec. VII-III. A.CHR în spaţiul de la Răsărit
de Carpaţi. – Chişinău, 2003.
Borziac I., Începuturile istoriei Moldovei. – Chişinău, 1996.
Bârnea P., Oraşul medieval în Moldova. – Chişinău, 1997.
Chetraru N., Din istoria arheologiei Moldovei. - Chişinău, 1994.
Cocîrlă P., Tîrgurile sau oraşele Moldovei în epoca feudală. Chişinău, 1991.
Derdaciov V., Culturi din epoca bronzului în Moldova. – Chişinău,
1994.
Gorodenco A., Habitatul medieval rural din Moldova în sec. XIVXVI. – Chişinău, 1997.
Hîncu I., Vestigii strămoşeşti din Republica Moldova. – Chişinău,
2003.
Larina O., Culturi din epoca neolitică. – Chişinău, 1994.
Odobescu A., Istoria Arheologiei. - Bucureşti, 1961.
Postică Gh., Civilizaţia medievală timpurie din spaţiul prutonistrean (secolele V-XIII). - Bucureşti, 2007.
Registrul monumentelor din Republica Moldova. Monitorul oficial,
nr.15-17, din 2.02.2010.
Sorochin V., Civilizaţiile eneolitice din Moldova. - Chişinău. 1994.
Археология СССР. Античные государства Северного
Причерноморья, М., 1984.
Археология СССР. Славяне и их соседи (в разделе –
Черняховская культура). - М., 1993.
Археологическая карта Молдавской ССР. Вып. I - IX. Кшн.,
1973-1976.
Бырня П.П., Сельские поселения Молдавии XV-XVII вв. Кшн.,
1969.
Бырня П.П., Молдавский средневековый город в ДнестровскоПрутском междуречье. - Кшн., 1984.
Граков Б.Н.. Ранний железный век. - М., 1977.
Дергачев В.А., Молдавия и соседние территории в эпоху
бронзы. - Кишинев, 1986.
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21. Дергачев А., Памятники Позднего Триполья. - Кшн., 1973.
22. Ларина О.В., Культура линейно-ленточной керамики ПрутоДнестровского региона. Stratum plus. 2. - Кшн., 1999.
23. Лапушнян В., Ранние фракийцы Х – начала IV вв. до н.э. в
лесостепной Молдавии. - Кшн., 1979.
24. Маркевич В.А.. Позднетрипольские племена Северной
Молдавии. - Кшн. 1981.
25. Маркевич В.И., Буго-Днестровская культура на территории
Молдавии. - Кшн., 1974.
26. Мелюкова А.И., Культуры предскифского периода в
лесостепной Молдавии. В сб.: МИА СССР, вып. 96, М., 1961.
27. Никулицэ И., Геты IV-III вв. до н.э. в Днестровско-Карпатских
землях. - Кшн., 1977.
28. Никулицэ И., Северные фракийцы в VI-I вв. до н.э. - Кшн., 1987.
29. Рикман Э.А., Этническая история населения Поднестровья и
прилегающего Подунавья в первых веках нашей эры. - М., 1975.
30. Свод памятников истории и культуры Молдавской ССР.
(северная зона). - Кшн., 1987.
31. Столяр А.Д., Происхождение изобразительного искусства. М., 1985.
32. Тельнов Н.П., Восточнославянские древности ДнестровскоПрутского междуречья VIII-X вв. Stratum plus 2001-2002. –
Кшн.
33. Федоров Г.Б., Население Пруто-Днестровского междуречья в I
тыс. до н.э. В: МИА. Вып. 89. 1960.
34. Чеботаренко Г.Ф., Население центральной части ДнестровскоПрутского междуречья в X-XII вв. - Кшн., 1982.
35. Энеолит СССР. - М., 1982.
Publicaţii ale autorului
în domeniul Patrimoniului arheologic al Republicii Moldova
Monografii:
Cultura Hallştatului canelat la Răsărit de Carpaţi. - Bucureşti,
B.THR. VII, 1994, 14,0 (c.a.), 255 p.
Culturile Hallştatului timpuriu şi mijlociu în Moldova. - Chişinău:
Ştiinţa, 1994, 4,5 (c.a.), 82 p.
Necropola tumulară de la Sărăteni. - Bucureşti, B.THR. XVII,
1996, 12,0 (c.a.), 153 p. 52 pl., coautori: I. Manzura, T.
Demcenko.
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Vestigii traco-getice pe Nistrul Mijlociu, B.THR. XXXI. Bucureşti, 2000, 17 (c.a.), 158 p. text LX pl. il., coautori:
M.Kaşuba V.Haheu.
Фрако-гетские древности в южной лесостепи Среднего
Днестра (культурно-хронологическая систематизация
материалов из раскопок второй половины XX века)
STRATUM plus. – Санкт-Петербург-Кишинев-ОдессаБухарест, 2003, 17 (c.a.), c.118-223, coautori: М.Кашуба,
В.Хахеу.
Studii:
Culturile din epoca Hallstattului timpuriu şi mijlociu, ThracoDacica, XV, 1-2. – Bucureşti, 1994, 159-214.
Consideraţii asupra monumentelor funerare din perioada
hallştattiană de pe teritoriul Moldovei, Revista Arheologică,
nr. 2. - Chişinău: Ştiinţa, 1998, 2,4 (c.a.), p. 28-59.
Grupul Holercani-Hansca. Aspectul Pruto-Nistrean al complexului
Hallştattian timpuriu cu cermică incizată, Relation ThracoIllyro-Hellenigues. - Bucarest, 1994, 2,8 (c.a.), p. 219-256.
Ensembles tumulaires d’epoque hallstattienne en Moldavie.
Premier age du fer aux bouches du Danube et dans les regions
autour de la Mer Noir. Actes du Colloque International. sept.
1993. - Tulcea, 1997, p. 149-180.
La situation culturelle et historique dans l’espace CarpatoDniestrien a l’epoque du Hallstatt, Symposia Thracologica, nr.
11. – Bucureşti, 1992, 0,4 (c.a.), p.119-121.
Nouvelles recherches des etablisement de la culture Noua dans la
zone comprise entre Prout et la Nistru, Culture et Civilisation
au Bas Danube. - Călăraşi, vol. X, 1993, 2,4 (c.a.), p. 125-153,
coautor E. Sava.
Курган у с. Бранешты и некоторые вопросы погребального
обряда раннегальштатской культуры лесостепной
Молдавии. Археологические исследования в Молдавии в
1984 г. – Кишинев: Штиинца, 1989, 1,2 (c.a.), p. 137-149.
К вопросу о Шолданештских памятниках на территории
Молдавии, Археологические исследования молодых
ученых Молдавии. – Кишинев: Штиинца, 1990, 0,6 (c. a.),
p. 111-120, coautor Т. И. Демченко.
Памятники скифской архаики на территории Молдовы,
Древности Степного Причерноморья и Крыма. Вып.V. Запорожье, 1995, 0,8 (c.a.), p. 41-53, coautor Т. И. Демченкo.
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Materiale:
Aşezarea culturii Noua Petruşeni “La Cigoreanu” (Investigaţii de
şantier din anul 1991), Cercetări arheologice în aria NordTracă. I. - Bucureşti, 1995, 0,75 (c.a.), p. 157-188, coautor E.
Sava.
Grupul tumular de la Corjeuţi – Briceni (Republica Moldova),
Memoria Antiquitatis, XIX. - Piatra Neamţ, 1994, (1,8 c.a.), p.
213-233.
Investigaţii arheologice de la Trinca, raionul Edineţ, Republica
Moldova, Cercetări arheologice în aria Nord-Tracă I. Bucureşti, 1995, 5,0 (c.a.), p. 247-278.
Necropola tumularo-plană a culturii Noua de la Burlăneşti,
Augustia, II, Sfântul Gheorghe, 1997, 2,2 (c.a.), p. 103-123,
coautor T. Demcenko.
Necropola Hallştattiană târzie de la Giurgiuleşti, Studia in
honorem Ion Niculiţă. - Chişinău, 1999, 0,9 (c.a.), p. 121-134,
coautor V. Haheu.
Şantierul arheologic Trinca (Republica Moldova) (Campania
1995), Cercetări arheologice în aria nord-tracă, II. - Bucureşti,
1997, 4,2 (c.a.), p. 69-212, coautor V. Haheu.
Горизонт раннего железного века на многослойном поселении
Мерешевка, Молдавское Поднестровие в первобытную
эпоху. - Кишинев: Штиинца, 1987, 0,8 (c.a.), p. 92-106.
Исследование зольников культуры Ноуа у ст. Кобыльня.
Археологические исследования в Молдавии в 1986 г. Кишинев: Штиинца, 1992, 1,3 (c.a.), p. 120-134, coautor T.
И. Демченко.
Исследование курганов эпохи бронзы в Каушанском районе,
Vestigii arheologice din Moldova. – Chişinău, 1997, (2,3 c.a.),
p. 155-187, coautor T. Demcenko.
Керамический комплекс раннегальштатского поселения
Петрушаны, Археологические исследования в Молдавии в
1985 г. - Кишинев: Штиинца, 1990, 1,3 (c. a.), p. 107-120.
Коржевские курганы, Археологические исследования в
Молдавии в 1979-1980 г. Кишинев: Штиинца, 1983, 1,5
(с.а.), с. 3-27, соавторы И. А. Борзияк, И. В. Манзура.
Поселение раннего железного века у с. Тринка,
Археологические исследования в Молдавии в 1982 г. Кишинев: Штиинца, 1986, 1,3 (с.а.), с. 54-71.
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Suiectele pentru evaluarile curente şi finală
1. Patrimoniul arheologic – sursă de cunoaştere a evoluţiei
proceselor cultural-istorice din cele mai vechi timpuri (patrimoniul
arheologic imobil; patrimoniul arheologic mobil), modalităţi de abordare
(cultural-cronologic; zonal-geografic), posibilităţi de valorificare
(instructiv-educaţională, turism etc.).
2. Primele menţionări ale vestigiilor arheologice şi etapele
de constituire a patrimoniului arheologic imobil şi mobil al Republicii
Moldova – perioada basarabiană (I. Surucean, soţii Stempkovski,
comoara basarabeană), perioada interbelică (N. Moroşan ş.a.),
perioada postbelică (primele expediţii arheologice - Gh. Smirnov,
Gh. Fedorov, T. Passek), cercetările din anii 60-80 (N. Chetraru,
V. Marchevici, I. Niculiţă, I. Hîncu, P. Bârnea erc.), specificul
cercetării patrimoniului arheologic în prezent.
3. Primele manifestări culturale în spaţiul est-carpatic.
Paleoliticul şi mezoliticul. Periodizarea: paleoliticul inferior
(aşelianul) – primele unelte - toporaşul de mână. Staţiunile principale:
Duruitoarea Veche, Ofatinţi, Brînzeni; paleoliticul mijlociu
(musterianul - evoluţia uneltelor de muncă, staţiunile în aer liber,
staţiunile principale: Molodovo, Buzdugeni, Trinca, Naslavcea;
paleoliticul superior - uneltelor de piatră şi os. Staţiunile principale:
Brînzeni, Corpaci, Gordineşti, Cosăuţi, Ciutuleşti; mezo1iticu1 evoluţia uneltelor de muncă şi a armelor (arcul) aparaiţia noilor
forme de gospodărie (vânătoarea individuală, domesticirea
animalelor,
pescuitul),
staţiunile
principale:
Tacsobeni,
Cuconeştii Vechi, Frumuşica, Buteşti. Criza gospodăriei adaptive.
4. Culturi, situri şi vestigii a culturii materiale din epoca
neoliticului. Caracteristica generală. „Revoluţia‖ neolitică. Formaţiuni
neolitice în spaţiul est-carpatic: cultura bugo-nistreană, cultura Criş,
cultura ceramicii band-liniară. Areal, originea, încadrarea cronologică,
aşezările principale, aşezări, locuinţe, ceramica, uneltele de muncă,
gospodăria.
5. Monumente ale marilor civilizaţii de vechi agricultori şi
nomazi din epoca eneoliticului. Comunităţi culturale: PrecucuteniCucuteni-Tripolie, Gumelniţa, complexele nomazilor timpurii de tip
Suvorovo-Casimcea-Giurgiuleşti. Depozitul de la Cărbuna. Originea,
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periodizarea, extinderea în spaţiu. Caracteristica: aşezări, locuinţe,
ceramica, plastica, uneltele de muncă etc. Viaţa socială, gospodăria,
ritul funerar, religia.
6. Aspectele culturale din perioada de tranziţie de la eneolitic la
epoca bronzului. Horodiştea-Gordineşti, Ofatinţi, Usatovo. Arealul,
aşezări, locuinţe, anexe gospodăreşti, necropole, ceramica, uneltele de
muncă, plastica.
7. Complexe funerare şi de habitat din perioada timpurie a
epocii bronzului: cultura Jamnaja (cultura mormintelor cu ocru). cultura
Katakombnaja, grupul cultural Edineţ. Obiectivele funerare, tumuli,
morminte principale şi secundare, tipul construcţiilor funerare, poziţia şi
orientarea scheletelor, inventarul, orizonturi de locuire în aşezări
pluristratigrafice.
8. Monumente arheologice din perioada mijlocie a epocii
bronzului. Cultura Mnogovalikovoj keramiki (ceramicii cu mai multe
brâuri), cultura Komarov-Costişa. Areal, obiective funerare (tumuli,
morminte principale şi secundare, inventar), complexe de habitat
(locuinţe, anexe gospodăreşti). Cultura materială – ceramica, unelte,
ustensile şi alte piese de inventar.
9. Specificul obiectivelor arheologice din perioada târzie a
epocii bronzului. Complexul Noua-Sabatinovka-Coslogeni. Areal,
aşezări, cenuşare, tipuri de locuinţe. Obiective funerare, necropole plane,
tumuli, depozite de bronzuri. Cultura materială – ceramica, unelte,
ustensile şi alte piese de inventar.
10. Complexe culturale din perioada hallstattiană: cu ceramica
canelată – cultura Chişinău-Corlăteni, incizată şi imprimată - Tămăoani
– Holercani, Cozia – Saharna şi culturii Belozerka. Areal, aşezări,
locuinţe, necropole şi practici funerare, depozite de bronzuri, ceramica,
plastica, unelte de muncă.
11. Vestigii ale comunităţilor din perioada hallstattiană
mijlocie: cultura Basarabi-Şoldăneşti, cultura Cimerienilor. Areal,
aşezări, locuinţe, monumente şi practici funerare, depozite de obiecte de
bronz, ceramica, unelte de muncă.
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12. Formaţiuni culturale din perioada hallstattiană târzie: grupul
podolian de vest, cultura getică timpurie, cultura getică timpurie, comple
scitice timpurii. Areal, aşezări, locuinţe, monumente şi practici funerare,
ceramica, plastica, unelte de muncă, ustensile.
13. Vestigii traco-getice şi antice. Cultura getică clasică.
Arealul, aşezări, locuinţe, cetăţi, necropole plane şi tumulare
monumente şi practici funerare, depozite, ceramica, plastica, unelte de
muncă. Complexe funerare scitice. Coloniile greceşti din bazinul
Pontului Euxin (Hersones, Olbia, Tiras, Histria, Tomis, Calatis etc).
Influenţe asupra culturilor locale.
14. Complexe culturale din perioada antică târzie. Situaţia
cultural-istorică. Fortificaţiile limesului roman (Valurile lui Traian),
drumurile, podurile. Dacii liberi (Poieneşti, Lipiţa, Pruteni etc).
Cultura sarmaţilor. Cultura Sântana de Mureş-Cerniahov.
Caracteristica şi interpretarea. Oraşele antice din NV Pontului în epoca
romană. Monumentele creştine.
15. Aşezări, cetăţi şi necropole din perioada medievală
timpurie. Situaţia cultural-istorică. Comunităţile culturale: CostişaBotoşani-Hansca, Ipoteşti-Cândeşti-Ciurel, Praga-Penkovka, LucaRaikoveţkaia, Dridu, Răducăneni, Alcedar-Echimăuţi. Caracteristica.
Probleme de interpretare etnică a complexelor culturale. Populaţiile
nomade (pecenegi, uzi, cumani). Cultura Hoardei de Aur.
16. Habitatul medieval moldovenesc rural şi urban. Cultura
materială a statului medieval Ţara Moldovei: oraşe şi cetăţi, mănăstiri şi
biserici, aşezări rurale. Caracteristica.
17. Repertoriul monumentelor arheologice cunoscute în raza
comunei/raionului de baştină a masteranzilor prezentat în formă de
referat scris însoţit de anexe (harta comunei/raionului, localizarea
siturilor, fişa tip a sitului).
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Mostre a fişelor siturilor arheologice:
Asezare cercetată prin săpături
Pohorniceni - Petruha
Caracterul sitului: Obiectiv arheologic cu vestigii culturale
preistorice, antice şi medievale.
Denumirea locală: „Petruha‖.
Amplasare: La distanţa de 4 km spre sud-est de la satul
Pohorniceni şi 3,5 km sud-est de la Slobozia-Orhei, la marginea pădurii
în locul numit ―Petruha‖, la circa 0,5 km spre est de la ocolul silvic.
Situl arheologic este orientat pe axa est-vest, de-a lungul marginii
pădurii, având extensiune atât în pădure, cât şi în spaţiile agricole din
preajmă. În partea de vest situl arheologic este întretăiat de un difileu
imens cu orientare sud-nord, pe fundul căruia au fost amenajate 2-3
iazuri mici. La distanţa de 0,4 km spre nord de la sit trece drumul
Slobozia-Brăneşti.
Starea sitului: În partea de nord şi de vest teritoriul sitului este
prelucrat sub culturi agricole anuale, iar spre sud şi sud-est este acoperit
de pădure.
Dimensiuni sit: Suprafaţa sitului este de circa 1000x300 m.
Orizonturi cultural-cronologice identificate: aşezare din epoca
eneoliticului de tipul Cucuteni-Tripolie, mil.IV-III a.Ch.; aşezări din
epoca bronzului de tipul culturii ceramicii cu multe brâuri sec.XVII-XVI
a.Chr. şi de tipul culturii Noua, sec.XIV-XII a.Chr.; aşezare tracică
veche de tipul Chişinău-Corlăteni, sec.XII-X a.Chr.; aşezare de tipul
Basarabi-Şoldăneşti, sec.IX-VIII a.Chr.; aşezare geto-dacă, sec.IV-III
a.Chr.; aşezare de tipul Poieneşti-Lucaşeuca, sec.II-I a.Chr; aşezare
antică târzie de tipul Sântana de Mureş-Cernjahov, sec.III-IV; aşezare
medievală: sec. V-VII, VIII-IX, X-XI, XII-XIII, XIV şi XV-XVII.
Descoperire sit: L. Polevoi - 1958.
Săpături: P. Bârnea – 1958; I.Hâncu, 1961-1963 (376 m.p.);
Gh.Postică şi V.Cavruc, 1988 (860 m.p.).
Complexe arheologice descoperite: Au fost descoperite 42
complexe arheologice, inclusiv: cultura Noua - o groapă gospodărească,
cultura Chişinău-Corlăteni - o locuinţă şi 8 gropi gospodăreşti; cultura
Poieneşti-Lukaşeuca- două gropi gospodăreşti; perioada medievală
timpurie: sec.V-VII - 2 locuinţe, 1 cuptor, 2 şanţuri; sec. VIII-IX- 4
locuinţe, 4 gropi gospodăreşti; sec.X-XII - 5 locuinţe, 1 cuptor, 3 vetre,
3 cuptoare de redus minereu de fier şi 2 gropi gospodăreşti; sec. XVXVI – 1 groapă.
Denumiri mai vechi ale sitului: „Petruha”.
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Bibliografie: Hâncu - 1961; 1962; 1963; 1969; Fiodorov,
Cebotarenco-1974, p.64-65, nr.235; Postică, Cavruc-1988.
Fonduri: ..............
Aşezare cunoscută după periegheze
Pohrebeni - Suleni
Caracterul sitului: Complex arheologic cu vestigii culturale
medievale timpurii.
Denumire locală: „Suleni‖.
Amplasare: La nord-nord-vest de satul Pogrebeni, în locul
«Suleni», pe ambele pante ale unei văi, puţin mai sus de două iazuri
aflate în preajmă.
Starea sitului: Suprafaţa aşzării este acoperită cu livadă.
Dimensiuni sit: nedeterminat.
Orizonturi cultural-cronologice identificate: Aşezare medievală
din de tipul Alcedar-Echimăuţi din sec. X-XII.
Descoperire sit: Oleg Leviţki - 1987.
Materiale depistate: Fragmente ceramice lucrate la roată tipice
sec. X-XII.
Bibl.: Informaţie Oleg Leviţki.
Tumul cunoscut după periegheze:
Cărăcuşenii Vechi – Tumul nr. 2
Caracterul sitului: Movilă de pământ - complex funerar
străvechi.
Amplasare: pe suprafaţa unui platou, la 1,5 km spre nord de la sat
şi 0,1 km spre vest de la şoseaua Cărăcuşenii Vechi – Tabani.
Starea sitului: Suprafaţa tumulului este arată sub culturi agricole
anuale, movila de pământ fiind în mare parte deteriorată.
Dimensiuni tumul: Înălţimea – 20 m, diametrul – 0,5 m.
Descoperire tumul: Ion Hâncu – 1987.
Peregheze: Vasile Guchin - 1993.
Bibl.: Hâncu-Machet, p. 136; Guchin-Repertoriu, p. .
Tumul cercetat prin săpături.
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Mereni - Tumul nr.1
Caracterul sitului: Movilă de pământ - complex funerar străvechi
de tip tumular.
Denumire locală: La movilă
Amplasare: la 2,7 km sud-est de sat, pe platoul promontoriului
format de malul stâng al râul Bâc şi afluentul său de stânga, râuleţul
Coloniţa, ce curge prin satele Mereni şi Chirca. Tumulul nr. 1 face parte
dintr-un grup tumular alcătuit din trei movili (nr.1-3).
Starea sitului: Tumulul a fost demolat în urma săpăturilor
arheologice.
Dimensiuni: Înălţimea – ....... m, diametrul – .......m.
Orizonturi cultural-cronologice identificate: înmormântări
umane din perioada eneoliticului, cultura Usatovo, (sec. XXIV î.e.n.) şi
epoca bronzului: cultura înmormântărilor cu ocru (sec.XXIII-XXII
î.e.n.) şi cultura înmormântărilor în catacombe (sec. XVIII î.e.n.).
Descoperire tumul: Gh. Postică - 1975.
Peregheze: Gh. Postică – 1975, 1986.
Săpături: V. Dergaciov, Gh. Postică, E. Sava – 1987.
Complexe arheologice descoperite: 15 morminte: 6 - cultura
Usatovo, 7 – cultura înmormântărilor cu ocru şi 2 cultura
înmormântărilor în catacombe.
Bibl.: Dergaciov, Postică, Sava - 1988, p.26-40.
Fonduri:....
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Standard curricular
Cursul Patrimoniul artistic al Republicii Moldova este un curs de bază
propus masteranzilor de la specializarea „Patrimoniu istoric şi turism
cultural‖ în semestrul II. Planul de studii prevede pentru această
disciplină un număr de 35 ore contact direct (18 ore – prelegeri, 17 ore –
seminare) şi 115 ore - lucru individual.
Competenţe:
- să utilizeze diverse metode şi procedee de acumulare a
informaţiei despre acţiunile instituţiilor de stat şi organizaţiilor
obşteşti din Republica Moldova şi alte state din Europa în
domeniul identificării, cercetării, protejării şi valorificării
obiectelor de cultură şi artă.
- să pună în discuţie activitatea unor instituţii de stat şi asociaţii
internaţionale preocupate de problemele valorificării
patrimoniului artistic.
- să se implice în activitatea instituţiilor de stat şi a organizaţiilor
obşteşti din Republica Moldova, preocupate de problemele
cunoaşterii şi păstrării culturii naţionale şi universale.
Finalităţi:
- Cunoaşterea categoriilor patrimoniului artistic;
- Conştientizarea importanţei acţiunilor de identificare,
valorificare şi protecţie a monumentelor de istorie şi artă pentru
păstrarea culturii naţionale;
- Caracterizarea principalelor obiecte şi obiective ale
patrimoniului artistic a Republicii Moldova.
Conţinutul cursului
Compartimentul I. Noţiunea de patrimoniu artistic. Patrimoniul artistic
– bun naţional. 2. Amplasarea teritorială a obiectelor şi obiectivelor
patrimoniului artistic pe teritoriul Republicii Moldova. Compartimentul
II. Fondul de obiecte de artă şi monumente cu importanț ă istorică şi
culturală. 1. Arhitectura fortificată. 2. Monumente ale arhitecturii
religioase. 3. Monumente ale arhitecturii civile. 4. Sculptura şi pictura
monumentală. Compartimentul III. Patrimoniul muzical, teatral şi
cinematografic. 1. Caracterizarea patrimoniului muzical din Republica
Moldova. 2. Valorificarea potenţialului patrimoniului teatral. 3.
Vestigiile patrimoniul cinematografic.

33

Evaluarea curentă şi finală
Pe parcursul realizării cursului vor fi utilizate diverse metode şi
procedee de evaluare a cunoştinţelor, atitudinilor şi abilităţilor
masteranzilor: recenzii la o lucrare ştiinţifică, analiza izvoarelor,
prezentări ale referatelor, prezentări în Power Point, folosirea resurselor
comunităţii, asistarea la acţiuni culturale, implicarea în organizarea şi
desfăşurarea unor acţiuni artistice ş.a.
Calificativul final se va forma din două evaluări curente (în a 7-a şi
a 14-a săptămână a semestrului), participarea activă a masteranzilor la
seminare, activităţi practice, calitatea realizării sarcinilor individuale (60
% din calificativul final) şi evaluarea finală – examen (40% din
calificativul final).
Reţeaua repartizării orelor
Nr.

Denumirea temei

1.
2.

Compartimentul I. Noţiunea de patrimoniu
artistic
Patrimoniul artistic – bun naţional
Amplasarea teritorială a obiectelor şi obiectivelor
patrimoniului artistic pe teritoriul Republicii
Moldova

Prele

Semi

geri

nare

2

2

2

2

Compartimentul II. Fondul de obiecte de artă
şi monumente cu importanț ă istorică şi
culturală
1.

Arhitectura fortificată

2

2

2.

Monumente ale arhitecturii religioase

2

2

3.

Monumente ale arhitecturii civile

2

2

4.

Sculptura şi pictura monumentală

2

2

2

2

Compartimentul III. Patrimoniul muzical,
teatral şi cinematografic
1.

Caracterizarea
patrimoniului
Republica Moldova

muzical

din
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2.

Valorificarea potenţialului patrimoniului teatral

2

1

3.

Vestigiile patrimoniului cinematografic

2

2

18

17

ore

ore

Total

CONŢINUTUL TEMELOR
Compartimentul I. Noţiunea de patrimoniu artistic
Tema 1. Patrimoniul artistic – bun naţional
Definiţii ale patrimoniului cultural şi artistic. Patrimoniul artistic –
sursa unor valori spirituale, sociale, economice.
Principiile de clasificare a patrimoniului artistic.
Monumentele: operele de arhitectură, de sculptură, de pictură
monumentală.
Ansamblurile: grupuri de construcţii cu valoare universală din punct
de vedere istoric, artistic şi ştiinţific.
Siturile: lucrări ale omului sau opere realizate din acţiuni conjugate
ale omului şi ale naturii. Zone incluzând terenurile arheologice cu
valoare universală din punct de vedere istoric, estetic, etnologic şi
antropologic.
Monumente şi obiecte sub formă de bunuri mobile şi imobile.
Tema 2. Amplasarea teritorială a obiectelor şi obiectivelor
patrimoniului artistic pe teritoriul Republicii Moldova
Amplasarea monumentelor şi obiectelor de artă în zona de Nord.
Amplasarea monumentelor şi obiectelor de artă în zona de Centru.
Amplasarea monumentelor şi obiectelor de artă în zona de Sud.
Compartimentul II. Fondul de obiecte de artă şi monumente cu
importanţă istorică şi culturală
Tema 1. Arhitectura fortificată
Caracteristica generală a monumentelor de arhitectură fortificată.
Valurile. Valurile lui Traian.
Cetăţile. Cetatea Soroca – istorie, structură arhitecturală.
Importanţă.
Cetatea Tighina – istorie şi prezent.
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Tema 2. Monumente ale arhitecturii religioase
Mănăstirile. Istorie, stil arhitectonic, importanţă istorică şi artistică.
Schiturile şi mănăstirile rupestre. Istorie, tradiţie şi modernitate.
Bisericile: monumete de istorie şi artă.
Tema 3. Monumente ale arhitecturii civile
Ansambluri arhitecturale – grupuri omogene de construcţii urbane
sau rurale, remarcabile prin interesul lor istoric, arheologic, artistic,
ştiinţific, social sau tehnic şi suficient de coerente pentru a face obiectul
unei delimitări topografice (fortificaţii, complexe monastice etc.).
Situri arhitecturale – opere combinate ale omului şi naturii, parţial
construite şi care constituie spaţii caracteristice şi omogene. Obiectul
unei delimitări topografice, remarcabile prin interesul lor istoric,
arheologic, artistic, ştiinţific, social sau tehnic (complexe rurale sau
urbane).
Tema 4. Sculptura monumentală şi pictura
Monumente de artă plastică monumentală - compoziţiile de
sculptură monumentală, statuile, busturile şi reliefurile, frescele, pictura
murală, iconostase, mozaice, vitralii etc.
Monumente de for public - monumente cu caracter memorial,
sculpturi, troiţe etc. integrate spaţiilor publice.
Opere de pictură.
Compartimentul III. Patrimoniul muzical, teatral şi cinematografic
Tema 1. Caracterizarea patrimoniului muzical din Republica
Moldova
Evoluţia culturii muzicale în spaţiul românesc de-a lungul istoriei
Clasificarea operelor muzicale după tipuri, genuri, forme, curente
artistice.
Obiecte ale patrimoniului muzical material – instrumente muzicale,
texte.
Creaţii folclorice.
Spectacole muzical-artistice.
Cultura muzicală din Republica Moldova în contextul culturii
europene.
Tema 2. Valorificarea potenţialului patrimoniului teatral
Patrimoniul teatral - opere scenice create în teatre, semnificative
pentru istoria culturii naţionale şi universale.
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Importanţa rolului şi locului artei scenice în cultura fiecărui popor.
Nivelul artistic şi filozofic în conştientizarea vieţii omului, societăţii,
lumii.
Specificul acestui gen de artă: spectacolul are o viaţă scurtă şi există
atâta timp, cât este prezentat spectatorului.
Forme specifice de păstrare a mărturiilor existenţei lui în istoria
artei teatrale şi culturii naţionale: programele de sală cu informaţii
privind echipa de creaţie (autor, regizor, scenograf, compozitor,
coregraf, personaj/actor etc.), afişele, recenziile din presa timpului,
fotografiile.
Tema 3. Vestigiile patrimoniului cinematografic
Patrimoniul Cinematografic - o componentă importantă a
patrimoniului artistic naţional.
Patrimoniul Cinematografic - producţia cinematografică de filme
documentare, de cronică, de ficţiune şi de animaţie.
Implicarea filmului în toate domeniile vieţii: cu scopuri ştiinţificocognitive (filmul de nonficţiune), cu impact estetico-artistic (filme de
ficţiune şi desene animate).
SARCINI
pentru cercetare individuală
Fiecare masterand va examina unul din subiectele propuse mai jos,
va elabora o comunicare la unul din subiectele expuse mai jos şi o va
prezenta la lecţiile pracice, utilizând surse istorice pentru comentarii şi
sisteme audio-vizuale moderne de prezentare.
Monumente istorico-culturale
Mănăstirea Căpriana – monument de istorie şi arhitectură.
Mănăstirea Curchi – complex istoric şi arhitectural.
Mănăstirea Saharna – monument de arhitectură.
Mănăstirea Ţipova – monument de arhitectură.
Mănăstirile rupestre de la Saharna şi Ţipova.
Complexele monastice din Codrii Călăraşului: Răciula, Hârjăuca,
Frumoasa, Hârbovăţ: istorie şi prezent.
7. Mănăstirea Hâncu – monument de istorie şi artă.
8. Mănăstirea Noul Neamţ – monument de arhitectură.
9. Mănăstirea Ciufli – complex istoric şi arhitectural.
10. Catedrala „Naşterea Domnului‖ din Chişinău.
11. Biserica „Sfânta Teodora de la Sihla‖ din Chişinău – monument
de istorie şi cultură.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Cetatea Soroca – monument al arhitecturii fortificate.
Cetatea Tighina – monument al arhitecturii fortificate.
Statuia lui Ştefan cel Mare fin Chişinău: istorie şi prezent.
Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău – complex
arhitectural.
Edificiul Parlamentului Republicii Moldova.
Clădirea Teatrului Naţional „Mihai Eminescu‖ din Chişinău.
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Chişinău.
Sala cu Orgă din Chişinău: monument de istorie şi artă.
Parcurile şi Grădinile publice din Chişinău – ansambluri
arhitecturale.
Scuarul Operei Naţionale – ansamblu arhitectonic.

Colective artistice şi interpeţi
1. Eugeniu Ureche – actor, interpret, poet, om de cultură.
2. Actori ai Teatrelor din Moldova: D. Caraciobanu, V. Ciutac, V.
Apostol, Iu. Negoiţă, V. Madan, V. Constantin etc.
3. Teatrul Naţional „Mihai Eminescu‖ – pagini de istorie.
4. Teatrul „Luceafărul‖ – file de istorie.
5. Interpreţi de operă din Moldova: M. Bieşu, M. Munteanu.
6. Maria Cibotari – viaţa ș i creaţia.
7. Interpreţi ai trupei de balet ai Teatrului Naţional de Operă şi
Balet din Moldova.
8. Compozitorul Eugen Doga: viaţa şi opera.
9. Cântăreţi de muzică populară din Republica Moldova.
10. Ansamblul de muzică populară „Lăutarii‖.
11. Ansamblul de muzică populară «Folclor‖.
12. Ansamblul de muzică şi dansuri populare ―Joc‖: file de istorie.
13. Artişti ai estradei anilor 80-90 ai sec. XX din Moldova:
Anastasia Lazariuc, Iurie Sadovnic, Ion şi Doina AldeaTeodorovici, Ion Suruceanu, Petre Teodorovici, ansamblul
„Noroc‖.
14. Interpreţi ai estradei contemporanei din Republica Moldova:
Vitalie Danii, Natalia Barbu, „Zdob şi Zdub‖, Nelly Ciobanu,
formaţia ―Catharsis‖.
15. Regizorul Emil Loteanu.
16. Realizări ale cineaştilor din Moldova.
17. Artişti plastici din Republica Moldova.
18. Sculptori moldoveni contemporani.
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TERMENI
Actor, ansamblu (arhitectural, de muzică, de dans), artă,. artist, artistic,
arhitectură, balet, biserică, capodoperă, catedrală, cetate, creaţie artistică,
compoziţie (muzicală, plastică, arhitecturală), dans, decor, dramă, gen, festival,
film, formă, imn, mănăstire, monument, muzică, operă, orchestră, teatru,
spectacol, patrimonku artistic, regizor, scenă, scenariu, talent, tradiţie, Uniune de
creaţie, val, valoare.

GLOSAR
Artist – 1. persoană care, datorită talentului şi capacităţilor sale
deosebite, s-a afirmat într-un anumit domeniu al artei (pictură, sculptură,
literatură, muzică, teatru ş.a.). 2. Interpret al unei opere artistice, actor.
3. Persoană care dă dovadă de o măiestrie deosebită într-un anumit
domeniu de activitate.
Artistic – noţiune care defineşte specificul unuia din domeniile
activităţii umane: activitatea artistică. Noţiunea caracterizează şi formele
de bază ale acestei activităţi: creaţia artistică şi receptarea artistică,
purtătorii ei – operele artistice; valoarea specifică a acestor opere –
valoarea artistică; domeniul respectiv al culturii care include
funcţionarea artei în societate – cultura artistică; compartimentele şi
funcţiile ei de bază – producţia artistică, consumul artistic, critica
artistică, învăţământul artistic şi educaţia artistică; istoria ei –
dezvoltarea artistică a omenirii. Conceptul „artistic‖ însoţeşte noţiuni
care desemnează diverse aspecte ale proceselor de creaţie şi receptarea
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artistică (de ex., necesitate artistică, gândire artistică, imaginaţie
artistică, imagine artistică, emoţie artistică, trăire artistică, gust artistic)
şi produsele lor (opera artistică), precum şi diverse componente ale
operei de artă (conţinut artistic, idee artistică, formă artistică). Noile
abordări ştiinţifice ale problemelor legate de studierea artei au dat
naştere unor astfel de noţiuni ca „informaţie artistică‖, „model artistic‖,
limbaj artistic. Din punct de vedere gnoseologic, „artistic‖ este o formă
specifică a cunoaşterii, semiotica vede în acest cuvânt o structură
lingvistică specială, iar adepţii esenţei estetice a artei consideră noţiunea
de „artistic‖ o formă superioară a esteticului.
Artă – una din formele conştiinţei sociale, modalitate specifică
de însuşire practic-spirituală a lumii. Cuprinde artele plastice, muzica,
teatrul, literatura artistică, arhitectura, arta cinematografică – forme
specifice de reproducere a realităţii în imagini concret-senzoriale.
Polisemantismul termenului „artă‖ reflectă evoluţia conştiinţei estetice a
omenirii. Iniţial creaţia artistică, meşteşugurile, precum şi orice
măiestrie şi iscusinţă manifestată într-un anumit domeniu de activitate,
erau denumite prin acelaşi cuvânt. Treptat, însă, odată cu dezvoltarea
culturii se face tot mai simţită diferenţa esenţială dintre creaţia artistică
şi alte domenii ale activităţii practice şi, concomitent, înrudirea tuturor
formelor de creaţie artistică cu creaţia literară. „Artă‖ în sensul larg al
cuvântului, desemnând un nivel înalt al măiestriei în orice domeniu de
activitate, atât neartistic, cât şi artistic, adică executarea perfectă a
oricărui lucru, capătă astfel un sens estetic nemijlocit, deoarece o
activitate iscusită, oriunde şi oricum nu s-ar manifesta ea, devine
frumoasă şi semnificativă din punct de vedere estetic. Aceasta se referă
şi la activitatea artistului (poet, pictor, muzician), operele căruia sunt
frumoase în măsura în care fixează măiestria înaltă a creatorului lor şi
provoacă simţul admiraţiei estetice.
Arhitectură – activitate de proiectare şi construcţie a clădirilor şi
edificiilor menite să satisfacă necesităţile materiale şi spirituale ale
omului şi în acelaşi timp arta creării acestor clădiri şi edificii conform
legilor frumosului. Calităţile funcţionale, constructive şi estetice ale
arhitecturii – utilitatea, durabilitatea, esteticul – sunt strâns legate între
ele. Creând un mediu spaţial, arhitectura reflectă ideologia societăţii şi
idealul ei estetic. Nivelul forţelor de producţie, orânduirea socială
respectivă îi imprimă arhitecturii un conţinut diferit şi particularităţi
specifice de stil, iar clima, condiţiile naturale, materialele de construcţie
locale, specificul istoric şi naţional al poporului – un colorit propriu şi
original. Operele de arhitectură sunt foarte variate: clădiri industriale,
blocuri de locuit, edificii publice, construcţii de cult ş.a. Complexele,
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ansamblurile acestora formează oraşe, sate şi alte aşezări. Arhitectura îşi
are legile ei compoziţionale. Particularităţile constructive ale edificiilor
se îmbină în mod organic cu cele artistice. Dimensiunile,
proporţionalitatea, repartizarea ritmică a elementelor, folosirea culorii şi
facturii materialelor de construcţie şi de finisare constituie mijloace de
obţinere a expresivităţii arhitecturale. Cerinţele sociale, la care răspunde
arhitectura, sunt variate şi supuse legilor dezvoltării societăţii.
Balet - este un gen de dans artistic figurativ, spectacol teatral
executat de una sau mai multe persoane, un corp, un ansamblu de balet
compus din baleroni și balerine, ce execută dansuri și mișcări mimice,
după o compoziție muzicală.
Cinematografie, artă – gen sintetic al artei, în care operele se
creează prin filmarea unor evenimente şi fenomene din viaţă (reale,
special înscenate sau reconstituite cu ajutorul mijloacelor de animaţie).
Având la bază realizările tehnice ale vremii, apariţia artei
cinematografice este condiţionată, în primul rând, de necesitatea socială
a unei noi sinteze artistice, care ar exercita o acţiune nemijlocită asupra
receptării colective. Sinteza mijloacelor de expresie ale literaturii,
teatrului, picturii, muzicii în cadrul artei cinematografice generează o
nouă calitate artistică, o viziune mai largă asupra lumii. Datorită
posibilităţilor artistice deosebit de largi, care-i permit să reproducă
dinamica vieţii reale cu o veridicitate inaccesibilă pentru alte genuri ale
artei, arta cinematografică se impune tot mai mult drept un letopiseţ
artistic al timpului. Cinematograful reprezintă produsul creaţiei colective
a scenaristului, regizorului, actorilor, operatorilor, scenografului,
compozitorului ş.a. Datorită naturii sale specifice arta cinematografică
posedă o mare forţă de înrâurire asupra celor mai largi mase de oameni,
constituind un mijloc important de formare a concepţiilor şi idealurilor
social-estetice. Totodată, arta cinematografică se remarcă printre
celelalte arte prin capacitatea de a reda veridic şi cu forţă de convingere
atât starea de spirit a societăţii, cât şi starea sufletească a fiecărui individ
aparte.
Genuri muzicale. Există numeroase clasificări ale genurilor
muzicale: vocal şi instrumental, sacru şi laic, cult şi comercial („de
consum‖), rock, de origine afro-americană, muzică electronică etc. În
muzica cultă, noţiunea vizează în mod tradiţional categoriile de
compoziţii ce urmează o schemă formală mai puţin strictă, remarcânduse în schimb prin trăsături orchestrale, melodice ş.a. De exemplu, sonata
este considerată o formă, în vreme ce fuga sau concertul sunt genuri
(fuga foloseşte procedee imitative într-un context formal destul de liber,
iar concertul se remarcă în primul rând prin configuraţia orchestrală –
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unul sau mai multe instrumente soliste se află în dialog cu orchestra).
Totuşi, în ultimele decenii, accepţiunea de categorie a formei s-a folosit
tot mai rar, iar denumirea de gen a ajuns să fie atribuită şi formelor.
electronică, etc. În muzica de consum, genul este rareori definit de
structura formală (una dintre puţinele excepţii fiind dezvoltarea de tip
repetitiv, întâlnită în genul hip-hop, în anumite ramuri ale muzicii
electronice ş.a.); trăsături mai uşor de evidenţiat precum orchestraţia (în
aproape toate genurile existente), armonia (de exemplu, în jazz), ritmica
ş.a. sunt folosite pentru delimitarea genurilor. Muzica folclorică şi cea
religioasă furnizează cele mai vechi genuri de consum cunoscute (ele
aveau un rol funcţional, ritual, „etic‖ şi nu estetic); următoarele straturi
aparţin muzicii uşoare şi celei populare, apărute în perioade foarte
apropiate.
Formă muzicală – întregul sistem al sonorităţilor muzicale,
totalitatea procedeelor şi modalităţilor de expresie, care contribuie la
dezvoltarea conţinutului ei ideatic şi expresiv.
Muzică - (din gr. Mousikē – cântarea muzelor), gen al artei, una
din formele de conştiinţă socială, bazată pe senzaţia auditivă şi percepţia
artistic-afectivă a corelaţiilor sonore. Este arta combinării notelor în
succesiune și simultan într-o formă plăcută estetic, organizarea ritmică a
acestor note şi integrarea lor într-o lucrare completă.
Operă – (lat. operă – acţiune, compunere). Termenul are mai
multe interpretări: 1. produsul creaţiei artistice: literare, plastice,
muzicale, cinematografice etc.; 2. forma cea mai evoluată de creaţie
vocal-instrumentală ciclică, indicată pentru a fi prezentată pe scena
teatrului de către cântăreţi, cor şi orchestră. Se caractrerizează printr-o
prezentare specială bazată pe interacţiunea dramaturgiei teatrale şi
muzicale, aceasta din urmă având un rol dominant şi determinând
integritatea formei artistice.
Orchestra este un colectiv muzical de mari proporţii. În greaca
veche termenul orkhêstra (orkhêisthai - «a dansa») desemna spaţiul
semi-circular situat între scenă şi spectatori, în care evolua corul. Mai
târziu, la Roma, acest spaţiu era rezervat spectatorilor de marcă.
Înţelesul cel mai răspândit al termenului este afiliat culturii europene,
făcând referire la o instituţie născută în acest spaţiu în secolele XVII–
XVIII. Ea s-a extins mai apoi în întreaga lume, ca parte a influenţei
culturii vest-europene.
Scenariu - este proiectul de realizare a filmului. El poate fi unul
creat special pentru filmul respectiv sau poate fi ecranizarea unei lucrări
literare epice sau dramatice. În cazul romanelor sau nuvelelor regula este
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ca scenariul să respecte în întregime tema acestora. În funcţie de această
regulă scenariul poate fi cel care aduce succesul ecranizării.
Scenariul are mai multe stadii de elaborare::
1. Sinopsis, care este un rezumat concis al subiectului filmului.
2. Scenariu literar, care este o povestire detailată într-o formă
literară a subiectului filmului cu scopul sugerării structurii şi
atmosferei acestuia.
3. Scenariul regizoral sau decupaj, care este descrierea detailată
pe secvenţe şi planuri a acţiunii filmului. Cuprinde dialogul,
ambianţa sonoră, toate indicaţiile de ordin tehnic în vederea
realizării filmării (lungimea planului, mişcări de aparat, factura
imaginii, etc.)
Teatru – gen al artei. Ca şi alte arte, teatrul aste o formă a
conştiinţei sociale, legată organic de viaţa poporului, de istoria şi cultura
lui naţională. Înflorirea sau declinul teatrului, dezvoltarea în cadrul lui a
unor anumite forme, tendinţe, idei, însuşi locul său în viaţa societăţii şi
caracterul raporturilor cu contemporaneitatea sunt condiţionate de
particularităţile structurii sociale a societăţii , de cerinţele ei spirituale.
Ascensiunea artistică a teatrului este posibilă mai cu seamă în epocile
când se pătrunde de ideile înaintate, de idealurile umaniste, când
dezvăluie veridic şi profund universul lăuntric al omului, aspiraţiile sale
sociale. Elementele esenţiale ale teatrului sunt organizarea acţiunii în
timp şi spaţiu (exploatarea scenei, decorul, mizanscenele, mişcările).
Exponentul principal al acţiunii teatrale este actorul, în al cărui joc se
materializează esenţa teatrului: capacitatea de a-l captiva pe spectator
prin reprezentaţia artistică care decurge în faţa lui şi care înfăţişează
viaţa în toată complexitatea ei. Actorul apelează la mijloace de
expresivitatea plastică şi ritmică, la arta pronunţiei, mimică şi gesturi, ca
atribute auxiliare servindu-i costumul, grima, iar în unele forme teatrale
– masca.
Surse: Arta secolului XX. Dicţionar enciclopedic, Bucureşti, 1993; F. Braunstein, J.F.
Pépin. Ghid de cultură generală, Bucureşti: Lider, 1991; Literatura şi arta Moldovei.
Enciclopedie. V. I-II, Chişinău, 1985; Ursu. V. Istoria universală a muzicii. Material
didactic pentru studenţi. Chişinău: Tipografia U.P.S. ‖Ion Creangă‖, 2002.
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PERSONALITĂŢI ALE CULTURII DIN
REPUBLICA MOLDOVA
Aldea-Teodorovici Ion
Alioşina Tamara
Andreicenco Pavel
Apostolov Mefodie
Babchina Marta
Babici Lidia
Bahcevan Nichita
Bahnaru Mariana
Barakci Petru
Barbu Natalia
Barjanskii Iurii
Başcatov Nicolai
Băleanu Andrei
Beşleagă Vladimir
Berejan Silviu
Bieşu Maria
Bogdesco Ilia
Botezat Parascovia
Botezatu Eliza
Botgros Nicolae
Boţu Pavel
Bucov Emilian
Budilevschi Valentin
Busuioc Aureliu
Caftanat Mihail
Cameneva Ninel
Caraciobanu Dumitru
Caramfil Ninela
Cazimirova Ecaterina
Cărare Petru
Cepraga Nadejda
Ceaicovschi Gleb
Cibotaru Mihail
Cibotaru Nicolae
Cimpoi Mihai
Ciobanu Ion Constantin
Ciobanu Tamara
Ciobanu Nelly

Ciobanu Ghenadie
Ciocolov Serghei
Ciolacu Olga
Ciutac Victor
Cîrmu Isai
Chiriac Anatol
Chitiac Tudor
Chirca Viorica
Cobizeva Clara
Coca Eugen
Cocia Dina
Codru Anatol
Codreanu Maria
Cojocaru Valentina
Constantin Vasile
Constantinov Constantin
Constantinov Eleonora
Corbu Haralambie
Corlăteanu Nicolae
Coroban Vasile
Costenco Nicolae
Cozmescu Alexandru
Crulicovscaia Nina
Cruceniuc Petrea
Cuciuc Serghei
Cupcea Valeriu
Curbet Vladimir
Dabija Nicolae
Danii Vitalie
Dascăl Ion
Darie Nicolae
Darienco Domnica
Deleanu Liviu
Derbeniov Vadim
Doga Eugen
Dolgan Mihai
Dubinovschi Lazăr
Druţă Ion
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Esinencu Nicolae
Erofeeva Ludmila
Eşanu Gheorghe
Furnică Ion
Fusu Dumitru
Gagiu Valeriu
Garştea Veronica.
Glib Nicolae
Gheorghiţă Dumitru
Gherlac Victor
Gherşfeld David
Ghimpu Simeon
Grecu Mihai
Grigoraşenco Leonid
Grigoriu Grigore
Gruzin Trifon
Gurov Leonid
Gurtovoi Timofei
Hadârcă Ion
Hasso Ghenadie
Istru Bogdan
Iovu Vasile
Ioviţă Vlad
Iudin Nicolai
Ivanuş Margarita
Izbeşciuc Valentina
Izmailov Vladimir
Jucov Titus
Julea Zinaida
Jumatii Ivan
Kolotovkin Anatolii
Kurţ Robert
Lari Leonida
Latieva Lidia
Lazarev Eduard
Lazariuc Anastasia
Leveanu Iosif
Levit Efim
Lobel Solomon
Lodzeischi Constantin
Lungul Semion

Loteanu Emil
Lozanciuc Alexandru
Lunkevici Serghei
Lupan Andrei
Lupan Ana
Madan Veaceslav
Malarciuc Gheorghe
Malcoci Ecaterina
Mamont Eugen
Marinat Alexei
Masalscaia Nina
Matconschi Dumitru
Melentieva Galina
Meniuc George.
Mednec Valentin
Moiseev Igor
Mocanu Spiridon
Munteanu Mihail
Mustea Gheorghe
Naumov Fiodor
Neaga Gheorghe
Neaga Ştefan
Negoiţă Iurie
Ungureanu Ion
Ureche Eugeniu
Urschi Gheorghe
Usaci Tatiana
Palatnic David
Petrache Ştefan
Potîngă Paulina
Plaţânda Arcadie
Podoleanu Ion
Ragulin Piotr
Roşca Agnesa
Roşca Valentin
Rotaru Sofia
Sadovnic Iurie
Saca Serafim
Sainciuc Gleb
Samoilă Alexandru
Saviţkaia Valentina
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Stârcea Alexei
Strelbiţchi Vladimir
Sulac Nicolae
Suruceanu Ion
Şapiro Serghei
Şcurea Sandri-Ion.
Şciusev Alexei
Şirocorad Boris
Ştirbu Chiril
Şubin Anatolii
Tamazlîcaru Andrei
Tcaci Zlata
Teleucă Victor
Teodorovici Petre
Tărţău Constanţa
Todoraşcu Eugenia
Usaci Tatiana

Vangheli Spiridon
Vasilache Vasile
Vatamanu Ion
Vetrov David
Vieru Grigore
Vodă Gheorghe
Voiţehovschi Valentin
Volontir Mihai
Zadnipru Petru
Zagorschi Vasile
Zaharia Ion
Zaiciuc Vasile
Zavtonu Paulina
Zazerskaia Valentina
Zevina Ada
Zgureanu Teodor
Zlatov Semion
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Standard curricular
Cursul Muzeologie generală este un curs de bază în cadrul ciclului II,
Masterat, la specializarea „Patrimoniu istoric şi turism cultural‖. Are
drept finalitate definirea problemelor specifice, aspectelor ştiinţifice,
pragmatice, organizatorice ale muzeologiei domeniale de la începuturi
până în prezent în Europa şi în spaţiul românesc. Cursul propune
studierea raportului dintre Arheologie şi Muzeologie, identificarea căilor
de evoluţie a Muzeului de Istorie în context local, regional, naţional,
analiza problematicii Muzeologiei memorialistice, etnografice, de artă,
ştiinţă şi tehnică, ştiinţele naturii. Planul de studii pentru această
disciplină este 150 de ore, dintre care 35 de ore contact direct (18 ore
prelegeri, 17 ore seminare) şi 115 ore – lucru individual.
Competenţe:
- Să cunoască contextele de evoluţie ale izvoarelor domeniale ale
muzeologiei;
- Să distingă elementele fundamentale şi conceptuale ale muzeologiei
contemporane;
- Să conştientizeze rolul muzeologiei domeniale în procesul acumulării
şi dezvoltării patrimoniului cultural naţional.
Finalităţi de studii:
- Determinarea prin analiza comparată a diverselor şcoli şi curente
ştiinţifice, modele muzeografice a conceptelor care guvernează în plan
muzeologic Europa şi perspectiva lor de dezvoltare în Republica
Moldova;
- Demonstrarea actualităţii şi utilităţii integrării în circuitul cultural
intern şi internaţional a valorilor culturale mobile prin diverse acte şi
forme de asimilare publică şi ştiinţifică;
- Utilizarea componentelor practice ale muzeologiei domeniale ca
importante elemente pentru dezvoltarea culturală şi socială a Republicii
Moldova în procesul de integrare europeană.
Conţinutul cursului
Cursul este structurat în două compartimente :
Compartimentul I. Obiectul şi structura muzeologiei domeniale :
1. Introducere, Istoriografie
2. Raportul dintre muzeu, muzeologie, ştiinţă, cultură şi societate
Compartimentul II. Izvoarele domeniale ale muzeologiei
1. Arheologie şi Muzeologie
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2. Muzeologia de istorie şi muzeificarea patrimoniului istoric mobil
3. Muzeul de etnografie – derivată a muzeului de istorie
4. Muzeologia şi ştiinţele naturii
5. Muzeul de artă şi dezvoltarea muzeologiei domeniului
6. Muzeografia „eroica‖ – apariţie şi dezvoltare
7. Ştiinţa, Tehnica şi Muzeologia – retrospectivă şi perspectivă.
Evaluarea curentă şi finală
Pe parcursul prezentării cursului vor fi utilizate diverse metode şi
procedee de evaluare a cunoştinţelor, atitudinilor şi abilităţilor masteranzilor:
1. Întocmirea unor bibliografii pentru subiecte de muzeologie;
2. Prezentarea şi analiza unor studii de muzeologie naţională şi internaţională;
3. Elaborarea unor referate cu tematică muzeologică;
Evaluarea cunoştinţelor masteranzilor va cuprinde două evaluări curente (
în a 7-a şi 14-a săptămână a semestrului) şi participarea activă a
masteranzilor la seminare, activităţi practice (60% din calificativul final).
Evaluarea finală reprezintă 40% din nota finală. Ea cuprinde expunerea
subiectelor în cadrul examenului oral sau în scris.

Nr.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

Reţeaua repartizării orelor
Denumirea temei

Prele
Semi
geri
nare
Compartimentul I. Obiectul şi structura muzeologiei domeniale
Introducere. Istoriografie
2
2
Raportul dintre muzeu, muzeologie, ştiinţă, cultură
2
2
şi societate
Compartimenul II. Izvoarele domeniale ale
2
2
muzeologiei
Arheologie şi Muzeologie
2
2
Muzeologia de istorie şi muzeificarea patrimoniului
2
2
istoric
Muzeul de etnografie – derivată a muzeului de
2
2
istorie
Muzeologia şi ştiinţele naturii
2
2
Muzeul de artă şi dezvoltarea muzeologiei
domeniului
Muzeografia „eroica‖ – apariţie şi dezvoltare
2
2
Ştiinţa, Tehnica şi Muzeologia – retrospectivă şi
2
1
perspectivă.
Total
18
17
ore
ore

51

Conţinutul temelor
Compartimentul I. Obiectul şi structura muzeologiei domeniale :
Tema 1. Introducere, Istoriografie
1. Ce este muzeologia domenială?
2. Structura, obiectul, şi metodele muzeologiei domeniale
3. Direcţiile de cercetare
4. Muzeologia domenială în sistemul culturii
5. Istoriografia disciplinei
Tema 2. Raportul dintre muzeu, muzeologie, ştiinţă, cultură şi
societate
1. Pre şi protomuzeologia. Probleme de evoluţie
2. Ştiinţa şi rolul ei în dezvoltarea muzeologiei
3. Muzeologie şi cultură
4. Societatea în serviciul muzeologiei
Compartimentul II. Izvoarele domeniale ale muzeologiei
Tema 1. Arheologie şi muzeologie
1. Probleme de acumulare a patrimoniului arheologic
2. Primele colecţii arheologice din Europa şi din ţinut
3. Rolul instituţiei muzeale în cercetarea arheologică
4. Perspectiva evoluţiei raportului arheologie - muzeologie
Tema 2. Muzeologia de istorie şi muzeificarea patrimoniului istoric
1. Evoluţia ştiinţei istorice în Europa şi în Basarabia modernă
2. Istoria locală, regională, naţională, contexte muzeografice
3. Etapele dezvoltării muzeografiei de istorie
4. Primele concepte muzeografice în istoria Basarabiei
5. Probleme de muzeificare a patrimoniului istoric
Tema 3. Muzeul de etnografie – derivată a muzeului de istorie
1. Rolul primelor expoziţii de industrie casnică în acumularea
patrimoniului etnografic.
2. Conceptul de muzeu etnografic elaborat de D. Gusti şi P. Ştefănucă
3. Etnografia şi muzeologia – impulsuri de dezvoltare şi cercetare
4. Particularităţile de evoluţie a muzeului etnografic contemporan
Tema 4. Muzeologia şi ştiinţele naturii
1. Stabilirea şi evoluţia muzeologiei de ştiinţele naturii
2. Primele colecţii de istorie naturală din Europa
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3. Muzeul Zemstvei – prima instituţie muzeală din Basarabia de istorie
naturală
4. Muzeul de istorie naturală şi politica de protecţie a naturii
Tema 5 . Muzeul de artă şi dezvoltarea muzeologiei domeniului
1. Noţiuni generale despre arta în muzeu
2. Curente şi şcoli de artă europene în sec. XVIII – XIX. Contexte
muzeografice
3. Evoluţia conceptului de muzeu de artă
4. Muzeografia de artă în Republica Moldova
Tema 6. Muzeografia „eroica” – apariţie şi dezvoltare
1. Începuturile muzeografiei memorialistice
2. Modelul sovietic de muzeu memorial
3. Stabilirea muzeografiei memorialistice naţionale şi europene
4. Localismul cultural şi muzeografia memorialistică
Tema 7. Ştiinţa, Tehnica şi Muzeologia – retrospectivă şi
perspectivă
1. Rolul ştiinţei şi tehnicii în crearea premiselor apariţiei muzeologiei de
profil
2. Particularităţile specifice ale muzeului tehnicii şi ştiinţei
3. Cultura ştiinţifică, tehnică, industrială şi amenajarea teritoriului
4. Categorii de muzee ale ştiinţei şi tehnicii - actualitate şi perspectivă.
Resurse bibliografice
1. Luc Benoist, Musées et muséologie, Paris, 1960.
2. Bucur Corneliu, Cu privire la domeniu, izvoare şi metoda de
cercetare în etnografie; Revista muzeelor, 1968, nr. 5. p. 433 – 437.
3. Chetraru Nicolae, Din istoria arheologiei Moldovei, Chişinău, 1994.
4. Condurăţeanu Simona, Ionescu Mariana, Grădinile şi parcurile terrei,
Bucureşti, 1994.
5. Cristina Ionescu, Luminiţa Cornea, Scriitori. Case şi muzee
memoriale, Bucureşti, 1998.
6. Meyer Karl, The Art Museum, Power, Money, Ethics, New York,
1979.
7. Nicolescu Corina,, Muzeologie generală, Bucureşti, 1975.
8. Opriş Ioan , Transmuseographia, Bucureşti, 2000.
9. Opriş Ioan, Museosofia, Bucureşti, 2006.
10. Ploşniţă Elena, Răileanu Nicolae, Pagini de muzeografie
basarabeană, Chişinău, 1999.
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11. Ploşniţă Elena, Concepte muzeografice cu profil de istorie:
retrospectivă şi perspectivă Chişinău, 2008.
12 Tomislav Šola, Concept et nature de la muséologie, Museum 1987,
nr.153.
13 Грицкевич,В.П. История музейного дела до конца XVIII века,
Санкт Петербург, 2004.
14. Грицкевич В.П. История музейного дела конца XVIII - начала
XXвв., Санкт Петербург, 2007.
15. Oсновы музееведения, отв.редактор Э. Шулепова, Москва. 2005.
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Standard curricular
Cursul „Istoria artelor” este un curs de bază propus masteranzilor de la
specializarea „Patrimoniu istoric şi turism cultural‖ în semestrul I.
Planul de studii prevede pentru această disciplină un număr de 35 ore
contact direct (18 ore – prelegeri, 17 ore - seminare) şi 115 ore - lucru
individual. Cursul este destinat masteranzilor anului I şi are drept
obiectiv iniţierea studenţilor în istoria artelor. Teoriile asupra artei sunt
abordate într-o perspectivă evolutivă, atenţia principală fiind acordată
importanţei dimensiunii psihopedagogice a educaţiei prin intermediul
artelor.
Obiectivele cursului:
La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
 Să stabilească criteriile de evoluţie a artelor în societate.
 Să pătrundă în esenţa fenomenului artei europene.
 Să evidenţieze raportul dintre dezvoltarea societăţii, starea artei
şi potenţialul creativ al societăţii.
 Să dezvăluie specificul şi potenţialul civilizaţiei artistice.
La nivel de aplicare:
 Să analizeze şi să stabilească particularităţile artei europene.
 Să argumenteze factorii care au contribuit la ascensiunea artei
Occidentale.
 Să cunoască formele şi tipurile centrelor artistice Occidentale.
 Să estimeze eficienţa acţiunilor culturale în dezvoltarea
societăţii.
La nivel de integrare:
 Să cerceteze starea artei din Republica Moldova şi din
străinătate.
 Să sintetizeze realizările artistice în domeniu.
 Să elaboreze referate la literatura de specialitate.
 Să caracterizeze comparativ efectele artei.
 Să explice varietatea abordărilor istorico-teoretice ale
fenomenului artistic.
 Să stabilească factorii ce favorizează dezvoltarea artei şi
civilizaţiei contemporane.
Conţinutul cursului
Teoriile asupra culturii şi civilizaţiei sunt abordate într-o perspectivă
evolutivă, atenţia principală fiind acordată importanţei artelor. Cursul
prezintă o sinteză a valorilor spirituale a artelor şi oferă posibilitatea să
integreze arta în reflecţia personală. Fenomenele artelor se examinează în
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strânsă legătură cu procesele socio-economice, politice şi ideologice. Sunt
explicate circumstanţele şi factorii ce determină apariţia şi dezvoltarea
artelor. Printre cele mai importante teorii sunt examinate teoriile lui Oswald
Spengler, concepţiile psihoanalitice asupra culturii, teoria apel-răspuns,
concepţia lui Arnold Toynbee şi concepţiile de joc asupra civilizaţiei – I.
Huizinga şi Ortega y Gasset.
Evaluarea curentă şi finală
Pe parcursul semestrului vor fi utilizate diverse metode şi procedee de
evaluare a cunoştinţelor, atitudinilor şi abilităţilor masteranzilor: recenzii la
o lucrare ştiinţifică, analiza izvoarelor, prezentări ale referatelor ş.a.
Calificativul final se va forma din totalitatea evaluărilor curente şi
finală: două evaluări curente (în a 7-a şi a 14-a săptămână a semestrului) şi
participarea activă a masteranzilor la seminarele, activităţile practice (60 %
din calificativul final) şi evaluarea finală, care reprezintă 40% din notă.
Reţeaua repartizării orelor
Nr.

Denumirea temei

Prele

Semina

geri

re

1

2

1

2

Compartimentul I. Noţiunea de artă.
1.

2.

Diversitatea abordării fenomenului artistic. Esenţa
şi rostul artei. Istoricul definiţiilor „artă‖. Arta în
societate.
Principalele şcoli şi direcţii în studiul artelor.
Compartimentul II. Istoricul epocilor artistice

1.

Arta antică.

2

-

2.

Arta medievală.

2

2

3.

Arta Renaşterii.

2

2

4.

Romantismul şi realismul în arta europeană.

2

2

5.

Modernism şi postmodernism.

2

2

6

5

18

17

Compartimentul III. Arta contemporană în
Republica Moldova - parte a artei europene.
Civilizaţia Occidentului şi Republica Moldova
– avantaje şi dezavantaje.
Total
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CONŢINUTUL TEMELOR
Compartimentul I. Noţiunea de artă
Tema 1. Diversitatea abordării fenomenului artistic. Esenţa şi rostul
artei . Istoricul definiţiilor „artă”. Arta în societate.
Diversitatea abordării fenomenului cultural. Esenţa şi rostul artei.
Concepte şi aspecte specifice ale comunicării artistice.
Unitatea dintre semnificaţie şi expresie în limbajul artistic.
Istoricul definiţiilor artei. Artele în societatea antică. Paideia în
cultura greacă. Noţiunea de artă şi civilizaţie în Evul Mediu. Artele
libere medievale. Idealul umanist al artei Renaşterii. Noţiunea clasică a
artei în perioada Renaşterii şi separarea artelor frumoase de meserii şi de
ştiinţe.
Giovanni Pietro Capriano şi lucrarea sa Despre adevărata artă
poetică. Sintagma „arte nobile‖. Francisco da Hollanda despre artele
plastice. Giambattista Vica despre „arte plăcute‖. James Harris „arte
elegante‖.
Kant. Critica puterii de judecare. Separarea artelor în mecanice şi
estetice, şi apoi în plăcute şi frumoase. Kant despre artă.
Schelling şi clasificarea artelor după criteriul raportului lor faţă de
infinit. Schopenhauer şi raportul artelor la voinţă.
Opinia lui Hegel asupra clasificării artelor. Artele simbolice,
clasice şi romantice. Abordarea raţionalistă a termenului de artă. Latura
comunicativă a termenului de artă. Abordarea şi definiţiile artei în
secolul XIX. Mişcarea romantică în societatea europeană şi sensul
artelor.
Tema 2. Principalele şcoli şi direcţii în studiul artelor
Teoria lui Z. Freud asupra creaţiei artistice. Inconştientul ca sursa
creaţiei. Carl G. Iung (1875-1961) – fondatorul teoriei arhetipurilor ca
simbol comun al culturilor. Inconştientul colectiv şi manifestările sale în
creaţia artistică.
Formula artă pentru artă. Legătura dintre artă şi frumos.
Definiţia artei ca imitaţie a realităţii. Forma şi expresia artistică.
Funcţiile esenţiale ale artei: de cunoaştere, de raportare la realitatea
vieţii. Definiţiile actuale ale artei. Nonconformismul artei
contemporane.
Compartimentul II. Istoricul epocilor artistice
Tema 1. Arta antică.
Trăsăturile principale ale artei greceşti.
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Concepţiile culturologice asupra esenţei şi aprecierii culturii
Romei Antice. Factorii ce au influenţat dezvoltarea artei romane.
Tema 2. Arta medievală.
Concepţiile asupra aportului artei medievale în patrimoniul
culturii universale. Conştiinţa creştină - baza mentalităţii medievale.
Omul Evului Mediu şi creaţia artistică.
Arta medievală. Stilul romanic şi stilul gotic. Catedrala gotică expresia scolasticii medievale. Estetica artei ortodoxe. Simbolismul
medieval.
Tema 3. Arta Renaşterii
Noţiunea de Renaştere. Renaşterea – tipul cultural de tranziţie.
Originea umanismului, ideile lui principale şi reflectarea lor în
artă. Laicizarea culturii. O nouă manieră de a concepe lumea în artă.
Marii creatori ai Renaşterii italiene: Leonardo da Vinci, Rafaello Sanzio,
Michelangelo Buonarotti, Tiziano, Donatello.
Arta Ţărilor de Jos: Bruegel Pieter cel Bătrân, Bosch
Hieronymus, El Greco, Mathias Grunewald, Rembrandt, A. Durer.
Trăsăturile de bază ale stilului baroc. Caravaggio. Dimensiunile
artistice ale stilului clasicist: Vermeer Jan, Rubens Peter Paul.
Caracteristici ale creaţiilor artistice ale lui Velazquez Diego, Poussin
Nicolas, Fragonard Jean Honore, Boucher Francois. Stilul Rococo şi o
nouă estetică a vieţii private.
Tema 4. Romantismul şi realismul în arta europeană.
Romantismul. Principii, inspiraţii, curente, evoluţii. Literatura,
arta, arhitectura, sculptura. Reprezentanţi: Gericault Theodore,
Delacroix Eugene, David Jac-Louis, Goya Francisco, Rembrandt.
Realismul european. Courbet Gustave. Corot Jean Baptist
Constable John. Impresionismul şi evoluţia spre arta modernă. Cezanne
Paul, Monet Claude, Gauguin Paul.
Postimpresionism. Van Gogh.
Tema 5. Modernism şi postmodernism
Revoluţia tehnico-ştiinţifică şi noul tablou al lumii contemporane.
Ideile sociale şi filosofice ale secolului XX şi influenţa lor asupra
evoluţiei artei. Modernism. Criza noţiunii de om în arta modernă.
Cubism. Expresionism. Suprarealism. Creaţia: Picasso, Pollock,
Jackson, Dali Salvador, Warhol Andy, Rodin, Munch Edvard, Modrian
Pierre. Cultura de masă şi cultura elitară.
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Compartimentul III.
Arta contemporană din Republica Moldova - parte a artei
europene. Civilizaţia Occidentului şi Republica Moldova – avantaje
şi dezavantaje.
Procese artistice noi în operele lui M. Grecu, V. Rusu-Ciobanu, I.
Vieru. Creaţiile artiştilor plastici din anii 1970 şi tradiţiile artei
figurative. Elemente experimentale în pictură. Promovarea manierelor
stilistice proprii, distanţate de „realismul socialist‖. Apariţia unei noi
generaţii de pictori şi reînnoirea mijloacelor plastice de expresie.
Domeniul graficii naţionale şi noile abordări experimentale.
Sculptura din ultimele două decenii şi abordarea formelor nonfigurative, atestate în portrete şi sculptura monumentalistă.
Ceramica profesionistă.
Lucrările istoriografice consacrate evoluţiei fenomenului artistic
din Republica Moldova.
Bibliografie selectivă
Negulescu P. Geneza formelor culturii: priviri critice asupra factorilor
ei determinanţi, Bucureşti, 1984.Oţetea A. Renaşterea şi reforma,
Bucureşti, 1968. Oprescu G. Manual de istorie a artei, Bucureşti, 2007.
Prut Constantin. Dicţionar de artă modernă, Bucureşti, 1982. Radu G.
Ideea de progres cultural în lumea modernă, Bucureşti, 1982. Radu
Florian. Metamorfoza culturii în secolul al XX-lea, Iaşi, 1981. Vianu
Tudor. Studii de filosofia culturii, Bucureşti, 1968. Verner Hormann.
Fundamentele artei moderne, Bucureşti, 1977. Введение в
культурологию, М., 1995. Гуревич П. С., Философия культуры, М.,
1995. Дмитриева Н А., Краткая история искусств, М., 1990. Лосев.
А Ф., Эстетика Возрождения, М., 1988.
Publicaţii ale autoarei cursului
Cultura Moldovei Medievale // Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi ale modernizării învăţămâtului. Chişinău, 1997,
p. 45-57.
Unele aspecte ale politicii statului totalitar în domeniul culturii //
Cultura ca valoare general-umană. Chişinău, 1993, p.17-19.
Strategiile activităţilor organelor de stat în domeniul culturii. /
Cugetul , 1994, p. 23-32.
Mentalităţile popoarelor şi progresul lor istoric // Cugetul, 2001,
p. 40-47.
Factorul religios în evoluţia artei. // Religie, socitate educaţie.
Chişinău, 2001, p. 66-79.
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Tabletă culturală. Studii Gender ediţie ştiinţifică. Chişinău, 2001, p.
23-29.
Mentalităţile secolului XX // Conferinţa ştiinţifică jubiliară
consacrată aniversării a 60-a a U.P.S. ―Ion Creangă‖. Chişinău, 2000, p. 292-294.
Eleganţa ca instrument al educaţiei artistice // Educaţia artistică în
învăţământul superior Universitatea de Stat a artelor, p. 45-50.
Femeia şi bărbatul contemporaneităţii // Studii Gender, ediţie
ştiinţifică, Chişinău, 2001, p. 23-27.
Greek influence on the romanian cultures Hisorioaphica l anzsis. //
Raporturile moldo-grece în contextul relaţiilor internaţionale. Chişinău, 2000, p. 24.
Note despre influenţa franceză asupra culturii române //
Francopolifonia ca vector al comunicării, Colocviu
internaţional. Chişinău: ULIM, 2006, p. 34-40.
Unele probleme conceptuale ale cursului istoria civilizaţiei
occidentale // Analele ANTIM, 2006, p 30-35.
Societatea contemporană şi relaţiile interumane. // Politica şi
comunicarea în tranziţie. Chişinău, ULIM, 2006, p. 58-68.
Strategiile de democratizare a învăţământului superior din RM. //
Integrarea europeană şi învăţământul universitar, Chişinău,
Consiliul Europei, 2006. Multiculturalismul din RM. Probleme
şi soluţii. // Identitatea culturală românească în contextul
integrării europene, Iaşi, Academia Română, 2006, p. 200-210.
I’image de la Republice de Moldova dans la presse franaiçse.
Francopolifonia. // Limbi şi identităţi. Colocviu internaţional.
Chişinău, ULIM, 2007, p. 30-38.
Gen şi cultură. Imagini în schimbare Intertext. Revistă ştiinţifică
nr.1/2. Chişinău, ULIM, 2007.
Dinamica simbolurilor culturale // Româna ca limba străină - între
metodă şi impact cultural, Simpozion internaţional. Casa
Editorială Demiurg, Iaşi, 2008, p. 34-40.
Points de vue sur les contacts spirituels des personnalites de
Bessarabee avec la culture française / Forme fextuelles de la
communication. De la production a la reception Galaţi, 2009, p.
35-50.
Eugen Ionesco şi drama lipsei de comunicare
/ La
francopolyphonie: Les valeurs de la francofonie, ULIM,
Chişinău, 2008, p. 12-20.
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Tentatiile culturii franceze in spaţiul public din Republica Moldova.
// Formele textuale ale comunicării. Productie si receptare.
Galaţi, 2009. Universitatea Dunărea de Jos, p. 54-64.
Valorile morale-infuzia relaţiilor de gen. / Cultură şi comunicare în
spaţiul unitar european. Iaşi, Editura Universităţii „Al. I.
Cuza‖, 2010, p. 75-79.
Valorile etice ale feminismului European. Studiu de caz. / Filosofia
în contextul ştiinţei contemporane, Chişinău: ASEM, 2009, p.
88-94.
Efectele disfuncţionale ale comunicării de masă şi criza morală a
societăţii // Securitatea naţională a Republicii Moldova în
contextul geopolitic european. Conferinţa Ştiinţifică
internaţională, 8 octombrie 2010, Chişinău, p. 85-87.
Personalităţi ale artei europene
Bernini Giovanni
Degas Edagar
Bosch Hieronymus
Lorrain Claude
Botticelli Sandro
Manet Édouard
Boucher François
Masaccio
Bruegel Pieter cel Bătrân
Matisse Henri
Buonarroti Michelangelo
Modrian Piet
Caravaggio
Monet Claude
Cézanne Paul
Munch Edvard
Chardin Jean Siméon
Picasso
Constable John
Pollock Jack
Corot Jean Baptist
Poussin Nicolas
Courbet Gustave
Rembrandt
Gauguin Paul
Renoir
Théodore Géricault
Rodin
Giotto
Rubens Peter Paul
Goya Francisco
Tizian
Hogarth William
Turner
Kandinky Wassily
Van Gogh
Fragonard Jean-Honoré
Velázquez Diego
Da Vinci Leonardo
Vermeer Jan
Dali Salvador
Veronese Paolo
David Jacques-Louis
Warhol Andy
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Tematica orientativă a referatelor
Particularităţile artei în epoca primitivă.
Magia şi arta.
Importanţa canonului în arta Egiptului Antic.
Caracteristicile arhitecturii Greciei Antice.
Grecia clasică despre frumos şi artele plastice.
Analiza comparată a artei antice greceşti şi artei Romei Antice.
Bizanţul - liantul artistic între Europa şi Asia.
Arta Bizantină: periodizarea, arhetipurile şi particularităţile
cultural-artistice.
Rolul creştinismului în arta Evului mediu.
Condiţiile istorice ale formării culturii artistice medievale.
Cultura cavalerească a Evului mediu.
Stilul Romanic şi stilul Gotic, similitudini şi diferenţe.
Particularităţile picturii medievale.
Cultura artistică a Renaşterii Timpurii.
Arta Renaşterii italiene.
Cultura artistică a secolului XVII.
Cultura artistică a secolului XVIII.
Particularităţile stilului clasicist.
Dimensiunile artistice ale stilului clasicist.
Doctrinele culturologice ale secolului XVIII şi reflecţia lor în
cultura artistică.
Stilul Baroc şi particularităţile sale.
Stilul Rococo.
Stilul Romantic în arta secolului XIX.
Realismul şi rolul lui în arta secolului XIX.
Romantismul – revoluţia ideilor din literatură, muzică, arte
plastice.
Mişcarea artistică a impresionismului.
Impresionismul în cultura artistică franceză.
Simbolismul în arta europeană.
Postmodernismul în artă.
Influenţa postmodernismului asupra culturii artistice.
Cinematograful, muzica şi teatrul în arta secolului XX.
Artă şi comunicare.
Miturile antice şi reflecţia lor în artă.
Geniul în artă şi ştiinţă.
Cultura ca sistem de comunicare.
Concepte şi aspecte specifice ale comunicării artistice.
Unitatea dintre semnificaţie şi expresie în limbajul artistic.
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38.
39.
40.
41.
42.

Imaginea femeii în arta din Republica Moldova.
Rolul artei în dezvoltarea capacităţilor creative ale elevilor.
Corpul uman în modernism şi postmodernism.
Nudul între antichitate şi impresionism.
Istoria noţiunii urâtului în artă.

Activităţi practice.
 Oraşul în artă: călătorie în imagini prin marile oraşe europene.
Tipuri de arhitectură a monumentelor transpuse în operele
marilor pictori
Tema practică: prezentarea unui oraş cu toate particularităţile
sale.
 Natura statică din Renaştere până la modernitate.
Tema practică : natura statică imaginară.
 Lumea fantastică reprezentată în diferite perioade ale istoriei
artei (de la idolii Egiptului antic până la himere şi plante
personificate).
Tema practică: compoziţie cu lumea animală şi vegetală
fantastică.
 Peisaje în tablouri - imagini celebre în diferite perioade ale
istoriei artei.
Tema practică: realizarea unui peisaj într-un moment al zilei.
 Pictura religioasă - tehnici şi poveşti ale imaginilor.
Tema practică: reprezentarea unei scene religioase.
Conceptele fundamentale
Arta plastică, următoarele genuri, cunoscute ca arte majore
(pictura, sculptura, grafica) şi minore, care se asociază cu artele
decorative. La rândul lor, fiecare gen are mai multe subdiviziuni, care
vizează specificul tehnicii, materialul de bază utilizat şi subiectul
reprezentat.
Pictura, de exemplu, se realizează în encaustică, temperă, ulei,
acril, pe suport de lemn, pânză sau carton, în calitate de subiecte fiind
selectate cele mai diverse teme – biblice, mitologice, istorice, cotidiene,
care pot fi reprezentate ca tablou de gen, peisaj, portret, natură statică,
cu sau fără prezenţă umană, redate tridimensional, creând iluzia spaţială
a imaginilor prin intermediul volumului, formei, clarobscurului, facturii,
luminii şi umbrei etc.
Pictură (lat. pictura - în culori), crearea unor imagini din realitate
sau imaginare prin intermediul culorilor, pe o suprafaţă plană (lemn,
pânză, hârtie, carton), redând imaginilor o percepere iluzorie a
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motivelor. Se constituie din următoarele genuri (scene de gen, peisaj,
natură statică, portret, compoziţii pe teme istorice, mitologice),
dezvoltându-se în conformitate cu stilurile unor anumite epoci
(manierism, baroc, clasicism, romantism, realism, impresionism etc.) ca
destinaţie având diverse forme (de şevalet, monumentală).
Este cunoscută din perioada paleoliticului superior (pictura
rupestră din Altamira, Spania, Lasco, Franţa, 35.000-10.000 mii ani
î.e.n.), evoluând în epoca antică (civilizaţiile egiptene, mesopotamiene,
greceşti şi romane, mileniul IV î.e.n. - sec. II î.e.n.), bizantină,
medievală (sec. IV-XV), Renaştere (sec. XIV-XVII) etc. Nefiind o
simplă reproducere a realităţii înconjurătoare sau imaginare, pictura
presupune recrearea şi interpretarea acestora într-un mod creator,
transpunându-se într-o nouă „realitate‖, prin intermediul artei, astfel,
fiind posibile noi forme specifice de exprimare şi comunicare umană.
Grafica, la rândul său, apelează la motive similare, având însă
alte materiale, forme şi tehnici, de la care, uneori provine şi denumirea
subdiviziunilor - miniatură, acuarelă, pastel, gravură (desen, laviu,
xilogravură, acvaforte, mezzotinto, linogravură), spre exemplu: gravura
de carte sau cea de şevalet (stampa).
Sculptura este genul de artă care poate fi contemplată de jurîmprejur şi poate fi realizată prin cioplire (dăltuire) - (granitul,
marmura) sau turnare (bronzul, diferite aliaje metalice), constituind
sculptura în rond-bosse (rotundă), relief şi altorelief, apelând, de obicei,
la un limbaj plastic specific – alegoric, simbolic sau comemorativ.
Sculptură (lat. sculpere - a ciopli, a sculpta) arta de a crea forme
tridimensionale în diverse materiale (piatră, marmură, granit, bronz, aur,
argint, lemn, teracotă etc.) prin cioplirea materialului, modelarea sau
turnarea lui în forme speciale pentru obţinerea imaginii, care poate fi
amplasată într-un anumit spaţiu de interior sau exterior. Paralel cu
pictura, grafica şi arta decorativă, sculptura este unul dintre principalele
domenii ale artei plastice. A apărut în perioada paleolitică sub forma
statuetelor antropomorfe şi zoomorfe, nelipsind ulterior, din ambianţa
tuturor epocilor istorice şi a regiunilor geografice.
Sculptura s-a dezvoltat având tangenţe directe cu arhitectura
(templele egiptene, mesopotamiene, greceşti sau catedralele gotice),
jucând un rol important în sinteza arhitecturii şi artei monumentale încă
din perioada antică (Columna lui Traian, statuia ecvestră a lui Marcus
Aurelius). Pe parcursul mileniilor a evoluat sub diverse forme şi
dimensiuni, de la sculptura de forme mici, pînă la statui şi compoziţii
monumentale, celebrând figuri sau evenimente istorice şi mitologice
importante din istoria popoarelor. În cadrul domeniului au fost create
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variate opere cu caracter figurativ, decorativ sau funcţional (busturi,
statui, compoziţii monumentale, capiteluri) în volum tridimensional
(ronde – bosse, relief, altorelief, basorelief).
Artele decorative (ceramica, giuvaergeria, sticla artistică,
tapiseria, batic-ul) au avut la începuturi doar funcţii utilitare (pentru
păstrarea, transportarea şi utilizarea alimentelor, pentru protecţie), fiind
decorate cu imagini sau ornamente decorative, devenind, cu timpul,
obiecte estetice de lux, care înfrumuseţează ambianţa locuinţelor. Sunt
cunoscute renumitele vase de ceramică greacă pictate cu figuri roşii şi
negre, porţelanul şi batic-ul chinez, majolica italiană, tapiseria franceză
şi cea germană.
Pictura şi sculptura mai au şi o altă formă de artă – arta
monumentală, care este o simbioză a supradimensionării formei şi
volumelor. Din această categorie face parte sculptura (statuile, statuile
ecvestre, monumentele comemorative) şi pictura cu diverse tehnici în
frescă, pictură murală, mozaic, vitraliu), realizate în proporţii şi forme
considerabile.
În diverse perioade ale existenţei artelor plastice, operele sunt
atribuite, convenţional, unor stiluri şi tendinţe diverse, delimitate pe
anumite intervale de timp şi regiuni (manierism, baroc, clasicism,
academism, realism, romantism, impresionism, postimpresionism,
abstracţionism, etc.), manifestându-se în cadrul tuturor genurilor de artă.
Operele de artă plastică sunt principalele obiective ale muzeelor
şi colecţiilor de artă din toată lumea.
Artă monumentală (lat. Monumentalis - grandios), domeniu al
artelor plastice care se referă la operele de dimensiuni mari sculptate.
Pictura (frescă), mozaicul şi vitraliul, sunt genuri ale artei
monumentale, având specificul său în ce priveşte procedeele plastice de
realizare.
Termenul sculptură monumentală este frecvent utilizat în istoria
artelor pentru a determina, pe de o parte, categoria unei lucrări concrete,
de proporţii supradimensionale, pe de alta - simplă ca concept, virtuos
executată, rezistentă şi stabilă, cu calităţi atemporale. De regulă,
sculptura monumentală se raportează direct la ambianţa înconjurătoare
(mediul arhitectonic sau cel peisagistic), marcând un spaţiu cu caracter
memorial, religios, funerar sau consacrat unor personalităţi istorice
ilustre, importante pentru anumite regiuni geografice. Sculptura
monumentală e cunoscută încă din perioada antică (Coloşii lui
Memnon, Egipt, sec.XXV î.e.n.); statuile colosale ale lui Ramses II,
sec. XIV î.e.n.; sculptura Altarului din Pergam, sec. II î.e.n.; apoi se
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dezvoltă vertiginos pe parcursul mai multor secole (Statuia Libertăţii
din New York, 1886; Statuia lui Hristos, 1931, Rio de Janeiro, etc).
Termeni
Art Nouveau
Artă contemporană
Artă elenistică
Artă medievală
Baroc
Cubism
Expresionism
Futurism
Gotic

Impresionism
Modernism
Naturalism
Pictura romană
Realism
Renaştere
Rococo
Romantism
Suprarealism
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Standard de formare profesională
Cursul Protecţia patrimoniului cultural: cadrul legislativ se studiază în
semestrul III la programul de studii de masterat „Patrimoniu istoric şi
turism cultural‖ al Facultăţii de Istorie şi Etnopedagogie a Universităţii
Pedagogice de Stat „Ion Creangă‖ din Chişinău. Cursul prevede 150 de
ore, inclusiv 35 ore de contact direct (18 ore – prelegeri, 17 ore seminare) şi 115 ore lucrul individual. Forma de evaluare finală a
cunoştinţelor studenţilor – examen.
Standarde:
La nivelul de cunoaştere:
- să însuşească noţiunile generale şi aparatul terminologic
privitor la domeniul protecţiei patrimoniului cultural;
- să cunoască cadrul legislativ naţional, european şi internaţional
privind protecţia patrimoniului cultural;
- să cunoască procedura de acţiune în judecată în cazul
încălcării/nerespectării normelor legislative privitoare la
ocrotirea şi protejarea monumentelor de patrimoniu, ierarhia
instanţelor de judecată şi capacitatea de acţiune juridică a
fiecăreia dintre ele;
- să cunoască principalele organisme şi forumuri internaţionale
apte să acţioneze prin puterea lor legislativă şi executivă în
vederea protecţiei şi ocrotirii valorilor de patrimoniu naţional şi
mondial.
La nivel de aplicare:
- formarea competenţelor şi deprinderilor de lucru individual şi
în grup;
- să utilizeze cunoştinţele obţinute în cadrul activităţilor practice
în domeniul protecţiei patrimoniului cultural;
- de a încuraja resentimentul populaţiei faţă de valorile umane şi
a dorinţei de a le păstra „vii‖ prin formă şi structură;
La nivel de integrare:
- să analizeze critic situaţia monumentelor de istorie şi cultură
din Republica Moldova;
- să conştientizeze responsabilitate morală şi civică faţă de
moştenirea culturală a fiecărui popor.
Finalităţi:
Specialiştii în domeniul istoriei şi patrimoniului cultural trebuie
să fie buni cultivatori ai tradiţiilor culturii naţionale şi universale, să
posede înalte calităţi morale şi civice, să dea dovadă de responsabilitate
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şi creativitate în activitatea lor profesională. Viitorii specialişti vor
achiziţiona diverse cunoştinţe, valori, abilităţi, competenţe, ceea ce le va
permite să le aplice în practica profesională, utilizând tehnologiile
informaţionale moderne, instruirea interactivă în scopul realizării
standardelor academice la specialitate, îmbinând disciplinele teoretice
fundamentale din domeniul de specialitate cu practica.
Conţinutul cursului:
1. Generalităţi. Metodele şi principiile de studiere. Noţiuni generale. 2.
Regimuri de protecţie juridică. Caracteristica generală a regimurilor de
protecţie juridică a valorilor de patrimoniu: Nivelul naţional, european şi
internaţional. 3. Organizaţii şi instituţii specializate în ocrotirea
patrimoniului. 4. Evidenţă, ocrotire, valorificare şi salvgardare. Politici
şi regimuri de protejare. 5. Răspunderea administrativă şi penală pentru
daunele aduse patrimoniului. Finanţarea activităţilor de cercetare,
ocrotire şi valorificare. Finanţe publice. Fonduri private.
Evaluare curentă şi finală:
Evaluare curentă. Pe parcursul semestrului studenţii vor fi evaluaţi prin
teste, lucrări practice, elaborarea a două eseuri şi participarea activă la
seminare ce vor constitui 60% din nota finală.
Evaluare finală. Cursul se va finaliza în luna decembrie printr-un
examen în scris. Nota finală va reieşi din următoarele criterii: 20% participarea activă la lecţii; 20% - lucrul în echipă (sarcini, teme pentru
acasă); 10% - scrierea eseurilor (2); 10% - analiza unui act normativ;
40% - răspunsul de la examen.
Bibliografie selectivă
1.
2.
3.

4.

Barthel, Diane, Historic Preservation. Collective Memory and Historical
Identity, Rutgers University Press, 1996.
Bator, Paul M. The international Trade in Art. Chicago: University of
Chicago Press, 1983.
Brodie, Neil J., Jennifer Doole, and Colin Renfrew (eds). Trade in Illicit
Antiquities: the destruction of the world’s archaeological heritage.
McDonald Institute Monograph. Cambridge: McDonald Institute for
Archaeological Research, 2001.
Choay, Françoise, The invention of the historic monument, Cambridge
University Press, 2001.
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5.

7.
8.
9.
10
11
12

13

14

15

16
17
18
.
19

Eisenberg, J. Ethics in antiquity trade. In: K.W. Tubb (ed.) Antiquities
Trade or Betryed, London: Archetype in association with UKIC
Archaeology Section, 1995, pp. 215-221.
Guide des formations. Ecole nationale du patrimoine, Paris, 1999.
Handbook on European Heritage Classes: Group of Specialists on
European Heritage Classes, CoE, 1993.
Hoffman, Barbara T. (ed.). Art and cultural heritage: law, policy, and
practice. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2006.
Hooper-Greenhill, Eilean (ed.), The Educational Role of the Museum,
. Second Edition, London, 1999.
Leyten, Harrie (ed.). Illicit Traffic in Cultural Property: Museums
. against Pillage. Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1995.
McManamon, F.P. and A. Hatton (eds). Cultural Resource Management
. in Contemporary Society: Perspectives on managing and presenting the
past, One World Archaeology series, vol. 33, London and New York:
Routledge, 2000.
Marston Fitch, James, Historic Preservation. Curatorial Management of
. the Built World, University Press of Virginia, 1990.
Musteaţă, Sergiu, Patrimoniul cultural al Republicii Moldova –
. probleme de legislaţie şi management. In: Ion Ştefăniţă (coordonatorul
volumului), Patrimoniul cultural al Republicii Moldova de la realitatea la
necesitate, Chişinău, 2011, p. 16-37.
S. Musteaţă, Protecţia patrimoniului arheologic. Studiu comparativ:
. legislaţia Republicii Moldova şi Statelor Unite ale Americii,
(Preservation of the archaeological heritage. Comparative study: the
legal framework in the Republic of Moldova and the United States of
America), Chişinău, Pontos, 2008, 216 pag.
O’Keefe, Patrick J. Commentary on the UNESCO 1970 Convention on
. Illicit Traffic. Leiceter: Institute of Art and Law, 2000.
Smith, Laurajane. Uses of Heritage. London and New York: Routledge,
. 2006.
Sykes, Meredith H., Manual on Systems of Inventorying Immovable
Cultural Property, UNESCO Publishing, 1980.
Toman, Jiri, The Protection of Cultural Property in the Event of Armed
. Conflict, UNESCO Publishing, 1996.
.
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Reţeaua orelor
№

Denumirea temelor

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Generalităţi. Metodele şi principiile de
studiere. Noţiuni generale.
Regimuri
de
protecţie
juridică.
Caracteristica generală a regimurilor de
protecţie juridică a valorilor de
patrimoniu: Nivelul naţional, european şi
internaţional.
Organizaţii şi instituţii specializate în
ocrotirea patrimoniului.
Evidenţă, ocrotire, valorificare şi
salvgardare. Politici şi regimuri de
protejare.
Răspunderea administrativă şi penală
pentru daunele aduse patrimoniului.
Finanţarea activităţilor de cercetare,
ocrotire şi valorificare.
Total

Total 150 ore, inclusiv
ore de contact 35 şi
115 ore lucrul
individual
Contact
Lucr
direct
u
indivi
dual
Prele
Semi
geri
nare
2
2
5
4

3

20

4

4

30

4

4

20

2

2

20

2

2

20

18

17

115

DESCRIEREA SUCCINTĂ A CONŢINUTULUI TEMELOR:
Tema 1. Generalităţi. Metodele şi principiile de studiere. Noţiuni
generale
Obiectul, scopul, sarcinile cursului.
Metodele şi principiile de studiere.
Noţiuni generale.
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Tema 2. Regimuri de protecţie juridică.
Caracteristica generală a regimurilor de protecţie juridică a
valorilor de patrimoniu
Nivelul naţional: Constituţia Republicii Moldova. Legea privind
ocrotirea monumentelor. Legea privind fondul Arhivistic al Republicii
Moldova. Legea privind protejarea patrimoniului arheologic. Legea RM
despre cultură. Legea cu privire la proprietate. Codul funciar. Codul
contravenţional. Codul vamal. Codul Civil. Codul Penal etc.
Nivelul european de protecţie juridică a valorilor de
patrimoniu: Convenţia culturală europeană. Carta Europeană a
patrimoniului arhitectural. Convenţia pentru conservarea patrimoniului
arhitectural. Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului
arheologic. Convenţia peisajului european. Convenţia europeană asupra
infracţiunilor privind bunurile culturale etc.
Nivelul internaţional de protecţie juridică a valorilor de
patrimoniu: Convenţia pentru protecţia bunurilor culturale în caz de
conflict armat. Convenţia privind măsurile pentru interzicerea şi
împiedicarea importului, exportului şi transferului de proprietate ilicită a
bunurilor culturale. Carta internaţională pentru conservarea şi
restaurarea monumentelor şi siturilor. Convenţie privind protecţia
patrimoniului mondial, cultural şi natural. Carta turismului cultural.
Carta de la Florenţa privind grădinile istorice. Carta internaţională
privind protecţia oraşelor istorice. Carta pentru protecţia şi gestiunea
patrimoniului arheologic.
Tema 3. Organizaţii şi instituţii specializate în ocrotirea
patrimoniului
1. Organizaţii guvernamentale
1.a Internaţionale:
ONU/UNESCO
Comitetul Interguvernamental pentru Protecţia Patrimoniului Mondial
Cultural şi Natural (Comitetul Patrimoniului Mondial).
CIPSH – UNESCO – Consiliul Internaţional pentru Filozofie şi Studii
Umanitare.
Sistemul Şcolilor Asociate - UNESCO.
Centrul Patrimoniului Mondial - UNESCO.
Consiliul Europei – Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei
Comitetul pentru Patrimoniul Cultural
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Comitetul pentru Conservarea Integrată a Patrimoniului Istoric
Comitetul Restrâns de Experţi pentru Arheologie şi Amenajare
Comitetul Monumentelor şi Locurilor
Comitetul de Experţi al CMCE privind Patrimoniul Arhitectural
CCUP – Comitetul de Conducere pentru Politica Urbană şi Patrimoniul
Arhitectural
1.b Naţionale:
Parlament - Comisia pentru Ştiinţă, Cultură, Turism şi Tineret
Guvern - Ministerul Culturii, Departamentul Patrimoniu Cultural, Arte
Plastice
Comisia Naţională a Republicii Moldova - UNESCO
Administraţia Publică Locală
Consilii raionale, direcţii.
Primării, Consilii municipale, orăşeneşti şi comunale. Direcţii,
departamente.
Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova
Institutul de Istorie, Stat şi Drept
Institutul Patrimoniului Cultural
Arhiva Naţională a Republicii Moldova
Muzee
2. Organizaţii neguvernamentale
2.a Internaţionale
ICOM - Consiliul Internaţional al Muzeelor
ICOMOS – Consiliul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor
Asociaţia Europa Nostra
EEA - Asociaţia Europeană a Arheologilor.
IUPPS - Uniunea Internaţională a Ştiinţelor Preistorice şi Protoistorice.
Jeunesse et Patrimoine International, Paris, Franţa.
UICN - Union Mondiale pour la nature.
ICCROM - Centre International D’études pur la Conservation et la
Restauration des Biens Culturels.
OVPM - Organisation des villes du patrimoine mondiale.
2.b Naţionale
CCARM - Centrul de Cercetări Arheologice din Republica Moldova
ANTIM - Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova
Tema 4. Evidenţă, ocrotire, valorificare şi salvgardare. Politici şi
regimuri de protejare.
Noţiuni: Evidenţă, ocrotire, protejare, păstrare, studiere, planificare,
studiere pluridisciplinară, salvgardare, valorificare.
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Politici
de
protejare:
Politica
europeană.
Programul
interguvernamental al CE; politici coerente în spiritul solidarităţii.
Politica naţională. Registrul monumentelor (naţional, local). Programul
de stat privind ocrotirea, conservarea şi restaurarea monumentelor.
Turismul cultural.
Regimuri de protejare: Coordonarea europeană a politicii de
conservare. Politici de conservare a patrimoniului arheologic (politica
statului). Planificarea urbană şi conservarea. Politica cu privire la
peisajele istorice.
Tema 5. Răspunderea administrativă şi penală pentru daunele
aduse patrimoniului
Încălcarea normelor juridice de ocrotire şi folosire a monumentelor
de istorie şi cultură.
Răspunderea administrativă. Sancţiuni. Amenzi.
Răspunderea penală. Nimicirea, distrugerea sau deteriorarea
monumentelor de istorie şi cultură. Profanarea mormintelor.
Contrabanda cu obiecte de patrimoniu. Încălcarea legislaţiei cu privire la
biblioteci. Încălcarea legislaţiei cu privire la arhive şi accesul la
documente. Distrugerea şi deteriorarea documentelor din Fondul
Arhivistic. Prevenirea circulaţiei ilicite a elementelor de patrimoniu
mobil (arheologic).
Tema 6. Finanţarea activităţilor de cercetare,
ocrotire şi valorificare
WMF – Fondul Patrimoniului Mondial (UNESCO). Bugetele
naţional şi local. Finanţarea activităţilor de cercetare şi conservare
(arheologice, arhitecturale, arhivistice). Contractul de arendă – sursă de
venit. Facilităţi fiscale.
Consiliul Europei – Departamentul Educaţie şi Cultură.
Ambassador’ s Fund for Cultural Preservation (USA) – AFPC.
IPAM – International Partnerships Among Museums.
NORAD – Agenţia Norvegiană pentru Dezvolatre şi Cooperare
(The Norvegian Agency for Development Cooperation).
Fundaţia Werner-Gren. Fundaţia Rhone-Poulenc, Franţa.
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Conservation Union
http://www.wmf.org/html/main.htm - World Heritage Found
www.kbs-frb.be - Coordinating office of European Heritage Days
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Lista lucrărilor publicate de autorul cursului:
Patrimoniul cultural al Republicii Moldova – probleme de legislaţie şi
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Etica şi deontologia profesională în arheologie. In: Lia Maria Voicu,
Bogdan Ciupercă (Eds.), Arheologia Mileniului I p. Chr. Cercetări actuale
privind istoria şi arheologia migraţiilor, Bucureşti, 2010, pp. 270-284.
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Protecţia juridică a patrimoniului arheologic. Culegere de acte normative
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şi convenţii internaţionale, Chişinău: Ruxanda, 2010.
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Notă explicativă
Cursul opţional „Fenomenul culturii sovietice” constituie o parte
componentă importantă a istoriei Uniunii Republicilor Sovietice
Socialiste. Oportunitatea studierii acestei probleme e condiţionată de
faptul că în cadrul cursului normativ de istorie universală contemporană
nu este posibilitate de a acorda timp suficient acestei probleme
complicate şi contradictorii. Cursul respectiv va contribui la
aprofundarea cunoştinţelor masteranzilor în domeniul istoriei culturii
naţionale şi universale, le va permite să-şi formeze o părere justă despre
fenomenul culturii sovietice, să determine scopul şi esenţa acestei
culturi; să sesizeze consecinţele nefaste ale politicii culturale într-un stat
totalitar, cum a fost Uniunea Sovietică, asupra dezvoltării culturii
autentice şi vieţii spirituale a societăţi.
Astfel, cursul opţional „Fenomenul culturii sovietice‖ va facilita
pregătirea profesională a viitorilor specialişti. El va completa materialul
cursului normativ la istoria culturii universale şi naţionale şi va oferi o
prezentare mai largă şi mai temeinică despre cultura spirituală,
particularităţile şi legităţile ei în condiţiile regimului totalitar, despre
locul şi importanţa culturii sovietice în dezvoltarea culturii universale.
Materialul despre cultura artistică ca factor important al vieţii
spirituale, condiţiile specifice de făurire a operelor artistice autentice în
cadrul sistemului administrativ de comandă va stimula interesul faţă de
problemele literaturii artistice şi artelor.
Studierea subiectelor cursului va stimula creşterea interesului
masteranzilor faţă de literatura consacrată problemelor culturii, lectura
memoriilor oamenilor de artă, scriitorilor, savanţilor, faţă de revistele
speciale despre teatru, artele plastice, cinematografie etc. Cunoaşterea
amintirilor, articolelor, discursurilor oamenilor de literatură şi artă le va
ajuta să perceapă mai profund specificul operei unui sau altui creator,
locul şi rolul lui în dezvoltarea culturii.
În cunoaşterea temeinică a spiritului perioadei sovietice, a
obstacolelor pe care le aveau de învins savanţii, scriitorii şi oamenii de
artă dârzi şi oneşti, care nu se supuneau rigorilor regimului şi creau
opere în care solicitau modul just de tratare a realităţii, va fi de mare
folos lectura revistelor „Novyi mir‖, redactor A. Tvardovskii, „Junosti‖,
redactor V. Kataiev, săptămânalul „Literaturnaia gazeta‖, redactor S.
Smirnov. Realizării acestor deziderate va contribui, de asemenea, şi
cunoaşterea operelor literaturii artistice care nu erau acceptate de
cenzura sovietică şi unele din ele au fost publicate numai în anii
restructurării.
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Scriitorii C. Aitmatov, V. Grossman , A. Bek, D. Granin, I. Druţă,
A. Rybakov, A. Soljeniţyn şi alţii se refereau în operele lor la
problemele moralităţii, umanismului şi alte probleme dureroase ale
societăţii sovietice. Ei manifestau nesupunere faţă de valorile supreme
ale ideologiei oficiale. La lecţiile practice studenţii vor folosi aceste
opere pentru a înţelege mai explicit esenţa şi contradicţiile culturii
sovietice.
La ultima lecţie practică studenţii, în baza cunoştinţelor
acumulate la tema cursului opţional, vor determina factorii care au
facilitat dezvoltarea culturii sovietice la diferite etape ale istoriei statului
sovietic şi factorii care au frânat acest proces, vor evidenţia avantajele şi
dezavantajele acestui proces.
Standard curricular
Cursul „Fenomenul culturii sovietice” este propus masteranzilor
de la specializarea „Patrimoniu istoric şi turism cultural‖, semestrul II.
Planul de studii prevede pentru această disciplină 35 ore auditoriale,
inclusiv 18 ore prelegeri, 17 ore - lecţii practice şi 115 ore - lucru
individual, în total 150 ore.
Standarde:
La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
- să definească suportul conceptual al problemei.
- să înţeleagă principalele evenimente care au determinat
apariţia şi dezvoltarea culturii sovietice.
- să identifice contribuţia oamenilor de creaţie în evoluţia
culturii autentice.
- să compare realizările obţinute în domeniul culturii
materiale şi spirituale.
La nivel de aplicare:
- să utilizeze cunoştinţele obţinute în înţelegerea proceselor
culturale contemporane.
- să determine legităţile generale şi specifice în evoluţia
culturii sovietice.
- să aplice cunoştinţele obţinute în procesul de studii.
La nivel de integrare:
- să determine locul culturii sovietice în istoria culturii
universale.
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-

să realizeze comunicări ştiinţifice în care să explice
fenomenul culturii sovietice.

Conţinutul cursului
Geneza, esenţa şi periodizarea culturii sovietice. Faza incipientă a
formării modelului culturii sovietice. Principiile politicii culturale în anii
1921 – 1932. Proclamarea „revoluţiei culturale‖. Particularităţile
politicii culturale în anii 1932-1953. Înteţirea metodelor administrative
de comandă în conducerea culturii după război. Contradicţiile politicii
culturale în perioada „dezgheţului‖. Generaţia „şeizeciştilor‖ şi rolul ei
în lupta pentru democratizarea culturii. Politica de stat în domeniul
culturii în perioada „stagnării‖. Poziţia puterii faţă de cultura naţională.
Tendinţele de democratizare a culturii în anii restructurării.
Evaluarea curentă şi finală
Evaluarea curentă include 60% din nota finală şi va fi utilizată
prin activitatea masteranzilor în cadrul prelegerilor şi seminaiilor:
discuţii, dezbateri, teste, avize şi recenzii la lucrări ştiinţifice, redactări
ale referatelor, analiza izvoarelor etc.
Evaluarea finală reprezintă 40% din nota finală şi include
explicarea subiectelor în cadrul examenului în scris.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bibliografie selectivă
Aucouturier Michel. Realismul socialist. Traducere din l.
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210 p.
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56-63.
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наук МССР. Серия общественных наук. №3, 1976.
4. К проблеме исследования истории советской культуры //
Известия Академии наук МССР. Серия общественных наук. №3,
1980.
5. Активитатя ашезэминтелор културал-едукативе дин РСС
Молдовеняскэ (1959 – 1970). - Кишинэу: Штиинца, 1979.
6. Самодеятельное художественное творчество трудящихся
МССР. - Кишинэу: Штиинца, 1981.
7. Сотрудничество МССР с братскими республиками в области
художественной культуры // Братский Союз – основа расцвета
советских республик. – Кишинэу: Штиинца, 1982.
8. Культурно-просветительная работа в массах – Культура
Молдавии за годы Советской Власти. cб. док. Т. II, ч. I. - Кишинев:
Штиинца, 1984.
9. Политико-воспитательная
и
культурно-просветительная
работа. – Культура Молдавии за годы Советской власти. сб. док. Т.
II, ч. II. – Кишинев: Штиинца, 1985.
10. Trepte ale învăţământului de arte din Moldova // Revistă de istorie
a Moldovei. №4, 1990.
11. Drama teatrului naţional // Panorama, №17,1990.
12. Художественная культура Молдавии в условиях партийного
руководства // Revistă de istorie a Moldovei. №2, 1991.
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13. Cultura artistică a Moldovei în condiţiile sistemului totalitar
sovietic // Moldova: Deschideri ştiinţifice şi culturale spre Vest. Chişinău, 1993.
14. Structura intelectualităţii artistice a Moldovei (1959-1989) //
Probleme ale ştiinţelor socioumaniste şi ale modernizării
învăţământului. - Chişinău, 1997.
15. Cultura epocii moderne // Cugetul, 2000, № 2. - Chişinău, 2000.
16. Viaţa social-economică şi spirituală în epoca modernă. Materiale
didactice pentru studenţi şi liceeni. - Chişinău, 2001.
17. Instituţionalizarea sistemului sovietic de administrare a culturii în
RSSM // Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării
învăţământului. Vol.II. - Chişinău, 2007.
18. Dinamica structurii intelectualităţii artistice şi de creaţie din
RSSM // Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării
învăţământului. Vol.II. - Chişinău, 2009, p.163 – 168.
19. Politica de ocrotire a monumentelor de istorie şi cultură în
Moldova Sovietică // Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării
învăţământului. Vol. II. - Chişinău, 2010, p. 573 – 578.
20. Politica de repertoriu în arta teatrală din Moldova Sovietică //
Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului. Vol.
II. - Chişinău, 2011, p. 310-318.
Lista operelor literare care au trezit suspiciuni din partea
autorităţilor sovietice
1. Cărare Petru. Săgeţi. - Chişinău, 1972.
2. Druţă Ion. Povara bunătăţii noastre. - Chişinău, 1992.
3. Druţă Ion. Clopotniţa. - Bucureşti, 1988.
4. Рыбаков Анатолий. Копиий Арбатулуй. - Кишинэу, 1988.
5. Бек Александр. Новое назначение. - Москва, 1987.
6. Гроссман Василий. Жизнь и судьба. - Кишинэу, 1989.
7. Дудинцев Владимир. Белые одежды. - Кишинэу, 1988.
8. Некрасов Виктор. В окопах Сталинграда. - Москва, 1990.
9. Платонов Андрей. «Чевенгур». Рига, 1989.
10. Солженицын Александр. Архипелаг Гулаг. - Владивосток,
1990.
11. Пастернак Борис. Доктор Живаго. - Москва, 1989.
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Scopul cursului respectiv este de a explica obiectiv şi nepărtinitor
esenţa şi imperativele culturii sovietice. În realizarea acestui scop se
propun următoarele obiective:
 Examinarea genezei şi tipologiei culturii sovietice;
 Evidenţierea şi caracteristica principalelor etape ale culturii
sovietice;
 Cercetarea politicii de stat şi de partid în domeniul culturii şi a
specificului acestei politici în diferite perioade ale istoriei
statului sovietic;
 Studierea atitudinii Puterii faţă de intelectualitate;
 Explicarea contradicţiilor culturii sovietice, realizări, insuccese
şi distrugeri;
 Evidenţierea particularităţilor fenomenului culturii sovietice în
RSSM.
Materialul e divizat în 4 compartimente, în care se conţin
problemele principale ale cursului:
1. Geneza, esenţa şi periodizarea culturii sovietice.
2. Politica statului sovietic în domeniul culturii. Atitudinea faţă de
intelectualitate.
3. Contradicţiile culturii sovietice: realizări, pierderi şi distrugeri.
4. Particularităţile culturii sovietice în RSSM.
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Reţeaua repartizării orelor
Nr.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Denumirea temei
Geneza, esenţa şi periodizarea culturii
sovietice.
Faza incipientă a formării modelului
culturii sovietice.
Principiile politicii culturale în anii 1921 –
1932. Proclamarea „revoluţiei culturale‖.
Particularităţile politicii culturale în anii
1932 – 1953. Înteţirea metodelor
administrative de comandă în conducerea
culturii după război.
Contradicţiile politicii culturale în
perioada
„dezgheţului‖.
Generaţia
„şeizeciştilor‖ şi rolul ei în lupta pentru
democratizarea culturii.
Politica de stat în domeniul culturii în
perioada „stagnării‖. Poziţia puterii faţă de
cultura naţională.
Tendinţele de democratizare a culturii în
anii restructurării.
Total

Prele

Semi

Total

geri

narii

2

1

3

2

2

4

2

2

4

3

3

6

2

3

5

3

3

6

4

3

7

18

17

35

ore

ore

ore

CONŢINUTUL TEMELOR
Tema 1. Geneza, esenţa şi periodizarea culturii sovietice.
Tipologia fenomenului culturii sovietice. Originea culturii
sovietice. Esenţa şi obiectivele culturii sovietice. „Revoluţia culturală‖.
Principalele etape ale istoriei culturii sovietice.
Tema 2. Faza incipientă a formării modelului culturii
sovietice.
Revoluţia din Octombrie 1917 ca început al „revoluţiei culturale‖
socialiste. Concepţia bolşevicilor cu privire la cultură şi caracterul ei de
clasă. Teoria a două culturi în fiecare cultură naţională.
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Începutul constituirii sistemului sovietic de conducere a
construcţiei culturale. Crearea Comisariatului Norodnic al Educaţiei şi
reorganizarea lui. Uniunea nestatală a organizaţiilor cultural-educative
proletare (Proletcult). Fuziunea Proletcultului cu Narkomprosul.
Decretul „Cu privire la lichidarea analfabetismului în rândul
populaţiei din RSFSR (26 decembrie 1919). Crearea Comisiei
extraordinare din toată Rusia pentru lichidarea analfabetismului. Poziţia
puterii sovietice faţă de şcoală. Determinarea noilor principii ale
procesului de învăţământ general. Politica de democratizare a
învăţământului superior. Decretul „Cu privire la regulile de admitere în
instituţiile de învăţământ superior‖. Crearea facultăţilor muncitoreşti.
Principiile politicii Narcomposului în domeniul creaţiei artistice.
Naţionalizarea culturii. Jefuirea şi distrugerea obiectelor de artă.
Tema 3. Principiile politicii culturale în anii 1921 – 1932.
Proclamarea „revoluţiei culturale”.
Politica de creare a unei culturi în principiu de tip nou –
„socialistă‖ după conţinut, „internaţională‖ după caracter, „naţională‖
după formă. Conducerea de partid a culturii. Crearea Secţiei de agitaţie
şi propagandă a CC al PCR (b). Atitudinea de clasă – principalul
principiu al politicii puterii faţă de intelectualitate. Tragedia
intelectualităţii ruse. „Vaporul filosofic‖. Lupta crâncenă în vederea
lichidării conştiinţei religioase şi a preoţimii. Atitudinea puterii faţă de
diversitatea de curente literar-artistice. Proclamarea oficială a „revoluţiei
culturale‖ (1927), ca parte componentă a construcţiei „socialismului
stalinist‖.
Tema 4. Particularităţile politicii culturale în anii 1932-1953.
Înteţirea metodelor administrative de comandă în conducerea
culturii după război.
Restructurarea sistemului de conducere cu sfera culturii,
instituirea conducerii directe de partid. Reorganizarea uniunilor artistice
în baza consolidării şi supunerii lor regimului politic. Crearea uniunilor
de creaţie: Uniunea scriitorilor, Uniunea compozitorilor etc. şi
obiectivele lor. Arta ca mijloc de influenţă ideologică. Introducerea în
literatură şi artă a metodei „realismului socialist‖ ca unică metodă „de
creaţie‖. „Epurarea‖ bibliotecilor şi transmiterea în „depozite speciale‖ a
operelor ştiinţifice, a lucrărilor artistice şi publicistice, ce nu se încadrau
în noul sistem de valori. Restabilirea facultăţilor de istorie (1939).
Începutul campaniei de reexaminare a atitudinii faţă de istoria ţării,
restabilirea continuităţii în dezvoltarea istoriei Imperiului rus şi URSS.
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Publicarea în 1938 a „Cursului scurt de istorie VCP(b)‖ şi începutul
studierii amănunţite a lui în toate instituţiile de învăţământ superior.
Politica de familiarizare (rusificare) a populaţiei tuturor republicilor
naţionale cu limba rusă. Hotărârea „Cu privire la studierea obligatorie a
limbii ruse în şcolile republicilor şi regiunilor naţionale‖ (1938).
Hotărârile din 1936 şi 1939 cu privire la transformarea alfabetului latin
în chirilic.
Restructurarea sistemului de activitate culturală în legătură cu
începutul războiului. Constituirea unei noi corelaţii a intelectualităţii şi
puterii în faţa pericolului comun. Reglementarea relaţiilor dintre stat şi
biserică. Formarea Consiliului de administrare a Bisericii Ortodoxe ruse
pe lângă SCP (CHK) al URSS (1943). Deschiderea bisericilor pentru
servicii divine, revenirea din lagăre a preoţimii represate.
Înăsprirea politicii culturale după război. Dispoziţii noi în
societatea învingătorilor şi reacţia puterii. Înteţirea metodelor
administrative de comandă în conducerea culturii. Influenţa „războiului
rece‖ asupra culturii. Activizarea campaniilor ideologice în viaţa
culturală, începutul perioadei de prigonire a inakomyslia. Lupta cu
cosmopolitismul în diferite ramuri ale culturii. Hotărârile din anul 1946
„Cu privire la revistele „Zvezda‖ şi „Leningrad‖, şi „Cu privire la
repertoriul teatrelor dramatice şi măsurilor de ameliorare‖. Influenţa
negativă a metodelor de comandă în conducere asupra unor ramuri ale
ştiinţei, cibernetica etc., dogmatismul ştiinţelor sociale. Critica drastică a
culturii occidentale.
Tema 5. Contradicţiile politicii culturale în perioada
„dezgheţului”. Generaţia „şeizeciştilor” şi rolul ei în lupta pentru
democratizarea culturii.
Procesele eliberării sferei culturii de sub controlul drastic de
partid, învingerii dogmatismului după moartea lui Stalin. Începutul
reabilitării activiştilor din domeniul culturii, represaţi în perioada
precedentă.
Creşterea bazei materiale a ştiinţei. Recunoaşterea mondială a
investigaţiilor savanţilor sovietici din domeniul ştiinţelor exacte şi ale
naturii, cărora li s-a decernat premiul Nobel, academicienilor: N.N.
Semionov (1956), P.A. Cerenkov, I.M. Franc şi I.E. Tamm (1958), L.D.
Landau (1961), N.G. Basov şi A.M. Prohorov (1964), P.L. Kapiţa
(1978). Realizări noi în domeniul matematicii şi fizicii aplicate, reluarea
cercetărilor în domeniul geneticii. Lansarea în cosmos a satelitului
artificial al Pământului (4 octombrie 1957), zborul lui Iu. A. Gagarin în
cosmos (12 aprilie 1961).
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Aportul savanţilor în dezvoltarea ştiinţelor umanitare de la
începutul anilor ’50 până la mijlocul anilor ’60 ai sec. XX, al filozofilor
P.V. Kopnin şi V.S. Stepin, specialiştilor în domeniul ştiinţei istorice
M.N. Tihomirov, N.M. Drujinin, B.A. Râbacov, S.D. Scazkin,
etnologilor S.P. Tolstov şi S.A. Tokarev, arheologului A.V. Arţihovskii
ş.a.
Influenţa „dezgheţului‖ asupra procesului literar-artistic.
Publicarea în revista „Novyi mir‖ a articolului lui V. Pomeranţev „Cu
privire la sinceritate în literatură‖ şi povestirii lui I. Erenburg „Ottepeli‖
(1953). Rolul noilor reviste „Junosti‖, „Nash sovremennik‖, „Molodaja
gvardia‖, „Inostrannaja literatura‖ în dezvoltarea vieţii literar – artistice.
Revista „Novyi mir‖ – centrul intelectualităţii liberale. „Şaizeciştii‖ – o
generaţie nouă de scriitori. Publicarea în revista „Junosti‖ a articolului
criticului St. Rassadin „Şestideseatniki‖ („Şaizeciştii‖), despre
activitatea scriitorilor acestei generaţii, despre eroii şi cititorii lor.
Manifestarea tendinţelor conservatoare în viaţa culturală la
mijlocul anilor ’50 – începutul anilor ’60. Critica romanului lui V.
Dudinţev „Ne hlebom edinym‖ (1957) pentru „dezminţirea nihilistă a
realităţii sovietice‖. Critica jignitoare a scriitorilor A. Voznesenskii, D.
Granin, a sculptorului E. Neizvestnyi, a regizorului M. Huţiev. Ziarul
„Literatura i jizni‖ – oponent al iniţiativelor liberale în literatură.
Revistele „Naş sovremennic‖, „Octeabri‖ – reprezentanţi ai orientării
„conservatoare‖ în literatură. Tendinţa curentelor liberal şi conservator
de a găsi sprijin în structurile puterii.
Naşterea fenomenului „dissidentstvo‖. Activitatea literară ilegală
„samizdat‖ şi „tamizdat‖. „Cazul‖ B. Pasternak. Revista „Sintaksis‖,
redactor A.I. Ghinsburg.
Caracterul inconsecvent al luptei cu „cultul personalităţii lui
Stalin‖. Atitudinea lui Hruşciov faţă de intelectualitate. Tendinţele de
„lunecare înapoi‖ în politica culturală. Generaţia „şeizeciştilor‖ şi rolul
ei în lupta pentru democratizarea culturii.
Tema 6. Politica de stat în domeniul culturii în perioada
„stagnării”. Poziţia puterii faţă de cultura naţională.
Două decenii de „stagnare‖ (mijlocul anilor `60 până la mijlocul
anilor `80). Politica „de pază‖ (ohranitelinaia) a lui L.I. Brejnev.
Represiunile disidenţilor, noul val de emigraţie şi „de expulzare‖ a
activiştilor culturii. Dezvoltarea metodelor birocratice de conducere a
culturii. Intensificarea controlului ideologic asupra mijloacelor de
comunicare în masă şi a instituţiilor de cultură. Hotărârea CC al PCUS
„Cu privire la creşterea responsabilităţii conducătorilor organelor de
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presă, radio, televiziune, cinematografie, instituţiilor de cultură şi artă
pentru nivelul politico – ideinic al materialelor publicate şi repertoriului
(ianuarie 1969).
Neajunsurile şi viciile în dezvoltarea învăţământului, ştiinţei şi
artei – expresie a tendinţelor administrative de comandă în politica
culturală. Poziţia puterii faţă de cultura naţională. Particularităţile
culturii sovietice în RSSM. Izolarea culturii sovietice de cea occidentală.
Reflectarea pluralismului în literatură şi viaţa social – politică.
Reliefarea tendinţelor liberalilor în revista „Novyi mir‖, a staliniştilor –
în „Okteabri‖ şi „Ogoniok‖, a „rusofililor‖ – în „Molodaja gvardia‖ şi
„Naş Sovremennik‖. Critica redacţiei revistei „Novâi mir‖. Opoziţia
scriitorilor „rurali‖: F. Abramov, V. Belov, B. Mojaev, V. Rasputin, V.
Tendreakov ideologiei neostalinismului şi „stagnării‖.
Apariţia opoziţiei intelectuale în mediul ştiinţific. A.D. Saharov.
Încercările puterii de a opri extinderea manifestărilor de protest a
scriitorilor, artiştilor plastici, activiştilor artei teatrale, metodele blocării
lor. Noi expulzări peste graniţă în perioada conducerii lui Andropov.
Rolul intelectualităţii în crearea condiţiilor în vederea renovării
principiale a sistemului de stat.
Tema 7. Tendinţele de democratizare a culturii în anii
restructurării.
Restructurarea ca precursor al falimentului sau eşecului orânduirii
sovietice. Politica de democratizare a vieţii social – economice, politice
şi culturale. Îndepărtarea de la poziţiile severe de clasă. Revenirea la
valorile social-umane universale. Descătuşarea conştiinţei sociale,
formarea unui tablou mai obiectiv al lumii înconjurătoare.
Publicarea în „Novyi mir‖ şi în alte reviste a articolelor în care se
punea întrebarea globală despre sensul căii parcurse de URSS în sec. al
XX – lea şi despre justeţea modelului de dezvoltare desemnat în anul
1917.
Schimbarea stilului de lucru al televiziunii. Dezvoltarea unui gen
practic nefolosit în perioada precedentă – „efirul direct‖. Promulgarea
Legii „Despre presă‖ (1990).
Renunţarea statului de la politica ateismului agresiv. Renaşterea
tradiţiei creştinismului întrerupte în 1917. Restabilirea bisericilor
distruse, deschiderea şcolilor şi a seminarelor teologice. Adoptarea în
1990 a Legii unionale „Despre libertatea conştiinţei şi a organizaţiilor
religioase‖. Introducerea în sărbătorile naţionale a zilei Naşterii lui
Hristos, Crăciunului.
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Schimbări vehemente în domeniul cinematografiei. Proiecţia în
anul 1986 a filmului lui T. Abuladze „Pocăinţa‖ („Pocaianie‖). Apariţia
pe ecrane a filmelor amânate în perioada precedentă a regizorilor A.
Tarkovskii, A. Gherman, A. Mihalkov – Koncialovskii ş.a. Difuzarea
filmelor semidocumentare „Tac jiti nelizea‖ (regizor S. Govoruhin) şi
„Legko li bâti molodâm?‖ (Regizor Iu. Podnieks). Influenţa
fenomenului comercializării asupra conţinutului creaţiei artistice.
Apariţia pe ecranele cinematografelor, televiziunii, scenelor teatrale a
lucrărilor de o calitate artistică inferioară, conţinutul de bază al căror îl
constituia cultul violenţei, parnografia, pasiunea pentru un câştig uşor.
Influenţa acestor fenomene din domeniul artelor asupra formării
conştiinţei tinerei generaţii.

Tematica referatelor
Originea şi esenţa culturii sovietice.
Prima etapă de constituire a culturii noi sovietice. Proclamarea
„revoluţiei culturale‖ (1917-1932).
3. Fenomenul edificării culturii totalitare în condiţiile genocidului
politic (1932-1953).
4. Contradicţiile politicii culturale în perioada „dezgheţului‖ (19531964).
5. Evoluţia culturii sovietice în perioada „stagnării‖ sau a
„socialismului dezvoltat‖.
6. Atitudinea puterii sovietice faţă de intelectualitate.
7. Politica statului sovietic şi partidului de guvernământ faţă de religie.
8. Condiţiile şi consecinţele democratizării culturii în anii
„restructurării‖ (1985-1991).
9. Evoluţia învăţământului universitar din URSS. Universitatea de Stat
din Moldova.
10. Vocaţia cinematografiei în societatea sovietică.
11. Particularităţile culturii sovietice în RSSM.
12. Rolul creaţiei lui Ion Druţă în dezvoltarea culturii naţionale.
1.
2.
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Indicaţii metodologice
Cultura sovietică a fost şi rămâne una din cele mai pronunţate,
contradictorii şi complicate fenomene ale procesului cultural mondial
din sec. al XX-lea, însă care nu este perceput până la capăt în literatura
istorică, cu toate că în perioada sovietică şi postsovietică au fost editate
numeroase lucrări la acest subiect. De aceea, studierea obiectivă a
istoriei culturii sovietice în cadrul învăţământului universitar şi
postuniversitar s-a dovedit a fi extraordinar de complicată. Această
situaţie se explică prin mai multe cauze.
În primul rând, în literatura istorică din ultimele două decenii
predomină aşa numita „concepţie a demascării ideologizate‖. Pe această
bază „teoretică‖ şi „metodologică‖ se dau aprecieri corespunzătoare
culturii sovietice din anii 1917 – 1991. Se declară, de exemplu, că URSS
a fost „aruncată la marginea civilizaţiei mondiale‖, că a avut loc
izolarea, îndepărtarea de la cultura şi civilizaţia mondială. Desigur, că nu
toţi savanţii se află pe această poziţie. Mulţi din ei ies categoric
împotriva unui astfel de mod vulgarizat de tratare şi studiere a
problemelor din perioada sovietică.
Un alt mod de tratare a problemei respective, diametral opus
primului, constă în aprecierea pozitivă şi chiar perfectă a tuturor
fenomenelor ce au avut loc în domeniul culturii sovietice. În acelaşi
timp, se ignorează complet multe aspecte distructive ale construcţiei
culturale sovietice. Acest mod de tratare, caracteristic istoriografiei
sovietice, se manifestă în timpul de faţă incomparabil mai puţin decât în
perioada sovietică.
Marele filosof grec Socrate (469 – 399 î. Hr.) spunea: „Păreri sunt
multe, iar adevărul este doar unul…‖. Dar cum de perceput adevărul
referitor la tema noastră, pe ce principii de construit mişcarea spre
cunoaşterea acestui adevăr? Cred că pe aceleaşi principii pe care se
bazează ştiinţa culturologică în studierea tuturor altor etape istorice ale
dezvoltării culturii universale şi naţionale, principalele din ele fiind:
1. Principiul concret–istoric de abordare a culturii. Aceasta înseamnă
că toate fenomenele, evenimentele, faptele procesului cultural trebuie de
apreciat în contextul acelui timp istoric, acelor realităţi, în care ele au
avut loc şi nu în condiţii inventate sau născocite. Orişice încercare de a
„scoate‖ din epoca respectivă şi de a strămuta în lumea criteriilor şi
aprecierilor contemporane a fenomenelor culturii trecutului ameninţă cu
simplificarea, neînţelegerea şi chiar pur şi simplu cu denaturarea
(falsificarea) vulgară a proceselor istorico–culturale.
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2. Principiul integrităţii culturii ca fenomen social. Acest principiu
constă în aceea că la studierea temei e necesar de inclus atât cultura
materială cât şi cea spirituală în unitate organică şi în spaţiu temporal
concret. Este cu totul inadmisibil, de dragul unei conjuncturi politice sau
de altă natură, denaturarea sau falsificarea faptelor şi evenimentelor
istorico–culturale şi cu atât mai mult aprecierea problemelor culturii
după principiul: „îmi place – nu-mi place‖.
3. Principiul continuităţii în dezvoltarea culturii. Acest principiu
revendică de apreciat cultura ca o experienţă istorică moştenită de
generaţiile tuturor popoarelor. Politicienii vin şi se duc, regimurile
politice se înlocuiesc unul pe altul, iar popoarele rămân, - rămâne şi a
doua lor natură – „cultura, creată, zămislită şi transmisă prin moştenire
de la o generaţie la alta‖.
Şi încă un moment foarte important. Studiind situaţia culturii în
cadrul regimului sovietic, e necesar de avut în vedere faptul că asupra
dezvoltării culturii spirituale influenţează două legităţi, care sunt într-o
interconexiune indisolubilă, cu toate că aparent, parcă se exclud reciproc
una pe alta. Prima legitate – cultura spirituală depinde de situaţia bazei
materiale, de o anumită corelaţie a forţelor de clasă şi sociale, de situaţia
politică într-o perioadă sau alta de dezvoltare a statului.
Iar, în al doilea rând, e necesar de avut în vedere că valorile
spirituale se bucură de o anumită cotă – parte de independenţă şi pot să
apară, să fie create chiar şi atunci când lipsesc pentru aceasta condiţii
prielnice. Anume această legitate are o importanţă deosebită în istoria
culturii. Ea asigură posibilitatea descoperirilor ştiinţifice, creaţiilor
inovatoare în literatură şi artă, ea contribuie la progresul cultural.
Toate acestea trebuie de luat în consideraţie de toţi cei, care sunt
interesaţi sincer în dezvăluirea aspectelor şi coliziunilor culturii
sovietice. Fenomenul culturii sovietice are nevoie de studiere specială
nu pentru a fi idealizat şi elogiat fără a privi înapoi, însă nu şi pentru a fi
defăimat, prin aceasta negându-se faptul existenţei sale. El trebuie
studiat pentru a interpreta obiectiv procesul îndelungat al evoluţiei
culturii sovietice, care s-a desfăşurat timp de şapte decenii, de examinat
realizările, dar şi insuccesele şi chiar distrugerile specifice acestui
fenomen.
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Specializarea: Istorie Europeană Comparată
Standard de formare profesională
Cursul dat se prezintă masteranzilor anul II, semestrul II la Facultatea de
Istorie şi Etnopedagogie şi prevede în total 75 de ore, inclusiv 15 ore de
contact şi 60 ore de lucru individual. Forma de evaluare: evaluare
curentă şi examen în sem. III, 2 credite.
Competenţe de formare profesională în cadrul disciplinei:
Competenţe la nivel de cunoaştere şi înţelegere:
Identificarea concepţiilor privitor la identitatea naţională în
istoriografia contemporană, sec. al XX-lea.
Distingerea esenţei de bază ale identităţii naţionale.
Recunoaşterea trăsăturilor şi particularităţilor de bază ale identităţii
naţionale.
Interpretarea concepţiei, ideilor şi metodelor revelatoare ale
istoricilor ce au contribuit la cercetarea identităţii naţionale din
punct de vedere a istoriografei contemporane.
Competinţe la nivel de aplicare:
Stabilirea legăturilor între conţinutul scrierilor istorice ș i formelor
de prezentare a sentimentelor naţionale în cultura naţională.
Determinarea contextului istoric în care s-a dezvoltat şi s-a
cristalizat identitatea naţională în gândirea şi scrisul istoric în
secolul XX.
Utilizarea noţiunilor şi termenilor specifici prezentului curs
universitar.
Competinţe la nivel de integrare:
Să evalueze influenţa conceptelor teoretice asupra conţinutului
cercetărilor istorice.
Să elaboreze matrice de analiză istoriografică.
Finalităţile cursului
La fine cursului studentul va fi capabil :
- Să definească noţiunile de bază ale cursului
- Să explice factorii istorici de formare a identităţii naţionale
- Să elaboreze un proiect tematic pentru cursul dat, pentru nivel
preuniversitar
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Considerente introductive
Omenirea este confruntată în zilele noastre cu erupţia fenomenului
cultural pe terenul confruntărilor sociale. Identitatea culturală este esenţa
perenităţii popoarelor; ea conferă omului specificitate şi grupurilor unitate,
caracter irepetabil şi ireductibil; ea constituie legătura între trecutul, prezentul
şi viitorul lor. Dreptul la identitate culturală este o expresie a diversităţii
culturale a lumii, a dreptului la diferenţă. Identitatea culturală apare atât ca o
identitate de deosebire, cât şi ca una de apartenenţă, legând dreptul la
specificitate cu cel la universalitate. De aceea, prezentul curs îşi propune să
evidenţieze diferenţele şi asemănările identitare culturale în plan teoretic şi
metodologic. Obiectivul major al prezentului curs urmăreşte familiarizarea
masteranzilor cu aceste definiţii teoretice ce există în istoriografia
contemporană şi, totodată, caută să le racordeze în plan practic la aplicarea
acestor cunoştinţe în demersul didactic la nivel preuniversitar, cât şi aplicarea
cunoştinţelor din acest curs pentru aprofundarea cercetărilor în studiile istorice
comparate.

Nr.
1.
2.

3
4
5.

6.

7.

Repartizarea orelor
Ore
teoretice
Introducere
1
Definiţia noţiunii de identitate
1
naţională
în
istoriografia
contemporană.
Sursele
culturologice
de
2
identificare naţională.
Etapele istorice de formare a
1
identităţii naţionale.
Trăsăturile identităţii naţionale
1
ca formă de reprezentare
mintală a etnosului şi a
poporului.
Dinamica
transformărilor
1
identitare
prin
analiza
tezaurului cultural-naţional.
Identitatea
naţională
în
1
condiţiile de globalizare.
Total
8
Tema

Ore
practice
1
1

Total
ore
2
2

1

3

1

2

1

2

1

2

1

2

7

15
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Conţinutul cursului:
Introducere. Obiectivele şi finalităţile cursului. Elementele
metodologice de cercetare a studiilor identitare. Tema 1. Definiţia
noţiunii de identitate naţională în istoriografia contemporană. Accente şi
tendinţe în interpretarea identităţii naţionale în diferite resurse
istoriografice contemporane. Discuţiile teoretice privind tratarea
problemei identitare. Actele normative ce ț in de problema identitară
adoptate de Consiliul Europei. Declaraţia asupra principiilor culturale
internaţionale, adoptată de UNESCO în 1966. Tema 2. Sursele
culturologice de identificare naţională. Clasificarea surselor istorice ce
ţin de cercetarea culturală. Tema 3. Etapele istorice de formare a
identităţii naţionale. Asemănări şi diferenţe de constituire identitară.
Contextul istoric de formare a identităţii naţionale în istorie. Dileme şi
discuţii privind formele de constituire a identităţii naţionale în
istoriografia contemporană. Tema 4. Trăsăturile identităţii naţionale ca
formă de reprezentare mintală a etnosului şi a poporului. Miturile
naţionale. ‖Mitul unităţii naţionale‖. Tema 5. Dinamica transformărilor
identitare prin analiza tezaurului cultural naţional. Secolul XX ș i
problema identitară. Identitatea naţională în doctrina marxist –leninistă
şi planurile de construcţie naţională în sistemul totalitar. Tema 6.
Identitatea naţională în condiţiile de globalizare. Noua paradigmă de
cunoaştere şi divergenţele conceptuale privind identitatea naţională.
Identitatea naţională în raport cu procesul de globalizare.
Bibliografie:
1. Bakk Miklós. Identitate şi alteritate în spaţiul central-european
(Identité et altérité dans l'espace central-européen). In:
Identitate şi alteritate. Studii de imagologie. Cluj-Napoca,
1998, 2, p. 275-278.
2. Bodó Barna. Distanţe sociale şi identitate locală în Banatul
istoric (Distances sociales et identité locale dans le Banat
historique). In: Identitate şi alteritate. Studii de imagologie.
Cluj-Napoca, 1998, 2, p. 363-374.
3. Boia Lucian. Istoria imaginarului sau dinamica arhetipurilor
(L'histoire de l'imaginaire ou la dynamique des archétypes). In:
Miscellanea in honorem Radu Manolescu. Bucureşti, 1996, p.
32-43.
4. Boia Lucian. Două secole de mitologie naţională, Bucureşti:,
Humanitas, 1999.
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5. Boia Lucian. Istorie şi mit în conştiinţa românească, Bucureşti:
Humanitas, 1997.
6. Identitate şi alteritate. Studii de imagologie II (Identité et
altérité. Etudes d'imagologie). Coord.: Bocşan, Nicolae; Mitu,
Sorin; Nicoară, Teodor. Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară
Clujeană, 1998, 386 p.
7. Lisnic Angela. Transformările identitare în mediul
intelectualităţii
din
Republica
Sovietică
Socialistă
Moldovenească între anii '50 - '80 ai secolului al XX-lea // La
frontierele civilizaţiilor: Basarabia în context geopolitic,
economic, cultural şi religios: conferinţă internaţională: Galaţi,
21-23 octombrie 2010. - Galaţi : Partener : Galaţi University
Press, 2011, p. 389.
8. Lisnic Angela. Sistemul educaţional sovietic – pârghie de
modificare a identităţii în rândul cadrelor didactice din
Basarabia (anii '50 – '80 ai secolului al XX-lea) // La
frontierele civilizaţiilor: Basarabia în context geopolitic,
economic, cultural şi religios: conferinţă internaţională: Galaţi,
21-23 octombrie 2010. - Galaţi : Partener : Galaţi University
Press, 2011, p. 401.
9. Tismaneanu Vladimir. Fantasmele salvării. Democraţie,
naţionalism şi mit în Europa postcomunistă, Polirom, 1999.
10. Muntean Ovidiu. Trăsături ale imaginii etnice româneşti în
relatările observatorilor francezi (1830-1848) (Les traits de
l'image ethnique roumaine dans les récits des observateurs
français). In: Angustia, 1997, 2, p. 237-241.
11. Decaux Emmanuel, Le multiculturalisme, // Multiculturalisme et
droits de l`homme, L`Observateur des Nations Unies, 2007-2, vol.
23, p. 137.
12. Lapid Yosef, Kratochwil Friedrich, The Return of Culture and
Identity in IR Theory, London and Boulder, Co, Lznne Rienner
Publishers, 1996.
13. Meyer-Bisch Patrice, Les droits culturels forment-ils une
categorie specifique de droits de l'homme, in Actes du 8e
Colloque interdisciplinaire sur le droits de l`homme, Editions
Universitaires, Fribourg, Suisse, 1993.
14. Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и
взаимодействие. – М., 1989.
15. Волкогонова О.,Татаренко., И. Этническая идентификация
и искушение национализмом.
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http://orel.rsl.ru/nettext/russian/volkogonova/ident.html
26.01.2008.
16. Иванова И.И. Национальная ментальность и национальная
философия. Кантовские чтения в КРСУ (22 апреля 2004
г.); Общечеловеческое и национальное в философии: II
международная научно-практическая конференция КРСУ
(27-28 мая 2004 г.). Материалы выступлений / Под
общ.ред. И.И. Ивановой. — Бишкек, 2004.— С. 285-298.
http://anthropology.ru/ru/texts/ivanova_ii/commnat02_26.html
13.12.2007.
17. Морева Л.М. Символы, образы, стереотипы современной
культуры" "Эйдос". - СПб, 2000.
18. Осмонова Н.И. Культурные основания мифа как фактора
национальной идентификации. Кантовские чтения в КРСУ
(22 апреля 2004 г.); Общечеловеческое и национальное в
философии: II международная научно-практическая
конференция КРСУ (27-28 мая 2004 г.). Материалы
выступлений / Под общ.ред. И.И. Ивановой. — Бишкек,
2004.
http://anthropology.ru/ru/texts/ivanova_ii/commnat02_26.html
13.12.2007.
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Programa şi recomandările metodologice sunt elaborate pentru Practica
de specialitate, anul II de studii, Domeniul – Istorie, specializarea
Patrimoniu istoric şi turism cultural.
Volumul general al practicii - 300 ore (70 ore - contact direct şi 230 –
lucrul individual: consultaţii, vizite de documentare în sălile muzeului,
în depozite şi în laboratoarele de restaurare.
Acţiuni de control:
1. Întocmirea unei Bibliografii exhaustive la o temă de
muzeologie domenială
2. Elaborarea fişei de expertiză a unui bun cultural
3. Analiza Jurnalului de practică
4. Raportul despre practică
CUPRINS
Capitolul I. Despre practica muzeală
1.1. Informaţii generale
1.2. Scopul practicii
1.3. Obiectivele practicii
1.4. Locul practicii în sistemul de învăţământ superior
1.5. Cerinţele pentru însuşirea programei
1.6. Noutatea metodică a programei
Capitolul II. Conţinutul practicii
2.1. Muzeologia ca disciplină ştiinţifică. Izvoarele de documentare
2.2. Cercetarea ştiinţifică în muzeu (fundamentală şi aplicativă) cu
referire la muzeologia domenială.
2. 3. Tipuri de investigaţii muzeale pentru profilul etnografic şi istoric
2.4. Formele de valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice de
muzeologie domenială.
2.5. Instituţia muzeală, valoarea patrimoniului şi turismul cultural
2.6. Categorii de patrimoniu cultural naţional mobil şi problema
determinării valorii lor.
2. 7. Expertiza bunurilor culturale mobile.
2. 8. Statutul profesional al expertului de patrimoniu.
Capitolul III. Orele practicii muzeale conform temei şi tipului de
activitate
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Capitolul IV. Forme de atestare finală
4.1. Jurnlaul practicii
4.2. Raportul despre practică
Capitolul V. Asigurarea metodică şi ştiinţifică a practicii
5.1. Literatura de bază
5.2. Muzee în Internet
Capitolul VI. Asigurarea resurselor
Capitolul I. Despre practica muzeală
1.1.Informaţii generale
Prezenta Programă şi recomandările metodologice sunt elaborate
în conformitate cu Planul de Studii şi cu cerinţele muzeologiei
contemporane.
Practica pentru ciclul Masterat este una de specialitate, iar
instituţia care va găzdui şi va sprijini această practică este Muzeul
Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, instituţie cu o bogată
experienţă în acordarea spijinului metodic şi ştiinţific în desfăşurarea
practicii muzeistice, în cercetarea ştiinţifică (muzeul fiind o instituţie
ştiinţifică acreditată) şi cu specialişti-experţi în diverse domenii.
1.2. Scopul practicii
Practica muzeală a masteranzilor este axată pe problemele legate
de izvoarele domeniale ale muzeologiei şi de identificare, expertizare a
bunurilor culturale. Baza fundamentală, teoretică a practicii este
susţinută de cunoştinţele obţinute de masteranzi la cursurile speciale de
istoria culturii naţionale şi universale, la cursurile de istorie naţională, de
muzeologie atât din cadrul ciclului Licenţă, cât şi a ciclului Masterat.
Scopul practicii este dezvoltarea deprinderilor de analiză şi sinteză în
procesul cercetării izvoarelor domeniale ale muzeologiei şi formarea
unor îndemânării privind identificarea şi atribuirea bunurilor culturale
mobile la categoria Patrimoniu – Fond şi Tezaur.
Accentul se pune pe aspectele practice, lăsând documentarea şi
informarea de specialitate pe seama efortului masterandului.
1.3.Obiectivele practicii
- formarea unor abilităţi privind căutarea surselor documentare
referitoarea la evoluţia muzeologiei generale în ţară şi peste hotare;
- dobândirea unor tehnici de lucru necesare pentru cercetarea izvoarelor
documentare ale muzeologiei contemporane;
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- însuşirea unor deprinderi practice de lucru în instituţia muzeală în
procesul de identificare şi cercetare a patrimoniului;
- familiarizarea cu instrumentele de determinare a valorii muzeografice
(ştiinţifică, documentară, istorică, artistică) a unui bun cultural, utilizate
de experţi în cadrul Comisiei de evaluare şi achiziţii;
- asimilarea unor metode practice de atribuire a pieselor de patrimoniu
muzeal;
- familiarizarea masteranzilor cu posibilităţile de cercetare oferite de
fondurile muzeale, ale managementul relaţiei muzeu – public cu accent
deosebit pe segmentul turism cultural.
Obiectivele practicii vor conduce în mod sigur la ridicarea
standardului de competenţă a masterandului.
1.4. Locul practicii în sistemul de învăţământ superior
Este o practică necesară şi utilă pentru masteranzi, realizarea
căreia va servi în calitate de sprijin real pentru masteranzii care îşi vor
continua studiile la Doctorat sau vor fi angajaţi în Serviciile de
Patrimoniu sau Muzeu. Practica de specialitate le deschide masteranzilor
posibilitatea de aplicare a cunoştinţelor obţinute în cadrul Licenţei şi
Masteratului în ceea ce priveşte muzeologia domenială, modalităţile şi
posibilităţile de identificare şi selectare a bunurilor de patrimoniu sau,
altfel spus, de muzeologizare a bunurilor culturale, de comparare a
diverselor instrumente de identificare a bunurilor culturale care sunt
aplicate în instituţia muzeală.
Rezultatele practicii vor servi în calitate de suport într-o largă arie
de activitate a viitorilor specialişti - în cercetare, învăţământ, conservare,
arhive, muzee, turism. Cunoaşterea teoriei şi metodologiei cercetării,
muzeologiei în general, le va permite acestora obţinerea unor deprinderi
de interpretare, de identificare a bunurilor culturale şi de utilizare a lor în
procesul cultural şi educaţional. Practica va consolida bazele formării
competenţei profesionale prin conştientizarea necesităţii şi utilităţii
viitoarei lor profesii, prin posedarea culturii profesionale, prin
capacitatea de aplicare a cunoştinţelor în practica profesională.
1.5. Cerinţele pentru însuşirea programei:
- posedarea cunoştinţelor teoretice şi a terminologiei specifice de
muzeologie şi de patrimoniu;
- posedarea culturii de a gândi, de a analiza şi a sintetiza informaţia
primită;
- stăpânirea unor tehnici de selectare a izvoarelor documentare;
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- demonstrarea capacităţii de a înainta un anumit scop şi de a alege căile
optimale de realizare;
- cunoaşterea metodologiei de cercetare muzeologică;
- abilitatea de analiză fenomenologiocă.
1. 6. Noutatea metodică a programei
Practica este o etapă definitorie în formarea competenţelor
ştiinţifice, profesionale ale viitorilor specialişti. Având în vedere acest
lucru se elaborează şi obiectivele, sarcinile practicii. În cadrul prezentei
practici masterandul are posibilitatea şi datoria de a se manifesta în rol
de cercetător şi în rol de expert. Practica aceasta este o componentă
majoră a masteratului.
Efortul permanent de autoinstruire şi documentare al
masterandului în cadrul practicii va fi consolidat cu aplicabilitatea.
Locul de muncă al masteranzilor în cadrul practicii este secţia
Patrimoniu şi secţiile de specialitate – profil ale Muzeului Naţional de
Arheologie şi Istorie a Moldovei. Un sprijin real în realizarea practicii îl
vor acorda experţii muzeului. Masteranzii vor avea posibilitatea să
asiste, să participe la şedinţele Comisiei de evaluare şi achiziţii de
bunuri culturale şi ale Consiliului ştiinţific al muzeului.
Practica este bazată pe aspecte concrete legate direct de
cercetarea ştiinţifică, de izvoarele documentare ale muzeologiei
contemporane şi de probleme de identificare a bunurilor culturale de
patrimoniu, dezvoltând elemente de aplicabilitate, noi tehnici şi metode
de identificare, atribuire şi expertiză a bunurilor culturale, de punere în
valoare a moştenirii culturale.
În cadrul fiecărei teme masteranzilor li se va propune să
îndeplinească anumite sarcini cu privire la identificarea bunurilor de
patrimoniu, atribuirea lor la Fond sau Tezaur, documentarea
muzeologiei. De asemenea, masterandul va îndeplini, va realiza şi
sarcinile de control: intocmirea unei Bibliografii exhaustive la o temă de
muzeologie domenială, elaborarea fişei de expertiză a unui bun cultural,
analiza Jurnalului de practică, şi, în final, prezentarea Raportului despre
practică
Inovaţia autorului:
Practica de specialitate este axată pe două direcţii – muzeologie
domenială şi identificarea de patrimoniu. În afară de programul practicii
şi recomandările metodologice propuse ca obligatorii, considerăm
necesar ca pentru masteranzii practicanţi, muzeografii de specialitate
împreună cu masteranzii să elaboreze anumite îndrumări metodice
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privind tehnologia atribuirii pieselor de patrimoniu, la fiecare categorie
de bun cultural.
În cadrul practicii, ca o sarcină suplimentară pentru conducătorul
practicii şi pentru masteranzi va fi introducerea Jurnalului zilnic de
practică. Jurnalul va însuma rubrici obligatorii, elaborate de
conducătorul practicii, urmând să fie completate de masteranzi şi, în
acelaşi timp, masteranzii vor avea posibilitatea să-şi expună gândurile,
sugestiile, comentariile pentru fiecare zi de practică şi la fiecare temă.
Analiza comentariilor de jurnal se va face la sfârşitul practicii,
masteranzii având posibilitatea să fie atât în rol de comentatori, cât şi în
rol de recenzenţi.
Capitolul II. Conţinutul practicii
Orele practice au menirea de a-i introduce pe masteranzi în
activitatea multifuncţională a instituţiei muzeale, de a le crea o imagine
reală despre locul şi rolul muzeului în societatea contemporană,
evidenţiind trei componente semnificative: patrimoniul muzeal şi
izvoarele domeniale ale muzeologiei, muzeologia ca disciplină ştiinţifică
şi aplicabilitatea metodelor de identificare, atribuire şi expertiză a
bunurilor culturale mobile, inclusiv muzeale.
2.1. Muzeologia ca disciplină ştiinţifică. Izvoarele de documentare
Primele preocupări teoretice de muzeologie în lume şi în republică.
Aspecte generale. Caracterul interdisciplinar al muzeologiei domeniale.
Structura, obiectul, metodele muzeologiei. Muzeologia în sistemul
ştiinţific, de cercetare. Istoricul evoluţiei muzeologiei. Dezvoltarea
muzeologiei ca ştiinţă în Republica Moldova. Interpretarea, clasificarea
izvoarelor domeniale. Etapele cercetării izvoarelor în muzeu. Direcţii de
cercetare. Proiectul de cercetare. Locul şi rolul instituţiei muzeale în
sistemul cercetări şi în sistemul de învăţământ.
2.2. Cercetarea ştiinţifică în muzeu (fundamentală şi aplicativă) cu
referire la muzeologia domenială
Cercetarea specifică de muzeu (genuri – Arheologia, Istoria, Istoria
artei, Etnologia ş.a.). Rolul colecţiilor în cercetarea istorică şi
etnologică. Formele de cercetare istorică în muzeu. Formele de cercetare
etnologică în muzeu.
2.3. Tipuri de investigaţii muzeale pentru profilul etnografic şi
istoric
Cercetarea etnografică – cercetarea de teren şi cercetarea în colecţie.
Interpretarea, clasificarea izvoarelor domeniale. Etapele cercetării
izvoarelor în muzeu. Direcţii de cercetare. Proiectul de cercetare. Baza
metodologică a cercetării etnografice şi a cercetării etnologice.
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2.4. Formele de valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice de
muzeologie domenială
Principalele forme – raportul, monografia, repertoriul şi catalogul.
Metodologia elaborării catalogului şi repertoriului. Tipuri de cataloage şi
repertorii. Fişa de evidenţă ştiinţifică a patrimoniului. Rolul evidenţei
ştiinţifice în întocmirea cataloagelor şi repertoriilor.
2.5. Instituţia muzeală, valoarea patrimoniului şi turismul cultural
Patrimoniul muzeal şi opţiunile de turism cultural. Muzeul în itinerarul
turistic. Cercetarea psiho-sociologică şi turismul cultural. Expoziţiile de
turism şi instituţia muzeală. Promovarea muzeului prin turismul cultural.
2.6. Categorii de patrimoniu cultural naţional mobil şi problema
determinării valorii lor.
Problema obiectului de muzeu, particularităţile lui. Istoriografia
obiectului de muzeu. Criteriile generale şi specifice de clasare a
bunurilor culturale. Categoriile de bunuri culturale mobile. Proprietăţile
atribuite bunurilor culturale mobile. Categoriile de valoare a
patrimoniului
2.7. Expertiza bunurilor culturale mobile.
Cadrul general de efectuare a expertizei bunurilor de semnificaţie
patrimonială. Trăsăturile caracteristice ale obiectului de patrimoniu.
Expertiza diverselor categorii de obiecte cu semnificaţie patrimonială –
etape, investigaţii de laborator, cercetare.
2.8. Statutul profesional al expertului de patrimoniu.
Statutul deontologic al expertului de patrimoniu. Acreditarea, atestarea
experţilor de către Ministerul Culturii. Rolul Comisiei experţilor de
muzeu în aprecierea şi evaluarea obiectelor de semnificaţie patrimonială.
III. Orele practicii muzeale conform temei şi tipului de activitate
Nr.
Tema
Ore
1.
20
2.1. Muzeologia ca disciplină ştiinţifică. Izvoarele de
documentare
Muzeul ca institut socio-cultural şi potenţialul lui de
cercetare. Muzeologia ca disciplină ştiinţifică în evoluţie.
Necesitatea muzeologiei, muzeologizarea şi valoarea
muzeală. Aspectele aplicative ale muzeologiei.
Abordarea empirică a muzeologiei. Obiectul, limba şi
structura muzeologiei ca disciplină ştiinţifică.
Muzeologia în sistemul ştiinţific. Cercetarea muzeologică
în muzeu. Necesitatea unui Centru de cercetări
muzeologice Masteranzii vor lucra în secţiile de
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2.

3.

specialitate–profil ale muzeului (Arheologie, Istorie
Modernă), vor face cunoştinţă cu programele anuale şi de
perspectivă de cercetare, cu modalităţile de planificare a
cercetării, cu materialele unor şedinţe ale Consiliului
ştiinţific în cadrul cărora au fost discutate probleme
importante privind izvoarele de documentare.
Masteranzii vor face cunoştinţă şi cu modalităţile de
elaborare a proiectelor instituţionale de cercetare.
Fiecărui masterand i se va propune o temă de cercetare
istorică, el fiind obligat să întocmească o Bibliografie
exhaustivă la temă, studiind nu numai fişierul de
bibliotecă, dar şi fişierul de patrimoniu.
2.2. Cercetarea ştiinţifică în muzeu (fundamentală şi
aplicativă) cu referire la muzeologia domenială
Masteranziilor li se vor face explicaţii şi recomandări
pentru toate tipurile de cercetare existente în instituţia
muzeală contemporană, dar accentul va fi pus pe
cercetarea specifică de muzeu. Cercetarea arheologică cu ramurile ei specifice – cercetarea topografică,
săpătura, cercetarea de cabinet – cu caracter tipologic,
urmând interpretarea rezultatelor şi obiectelor obţinute de
natură arheologică - în cadrul săpăturilor arheologice.
Cercetarea istorică de muzeu – tematică şi metode de
realizare. Caracterul local şi concret al cercetării.
Cercetarea istorică de instituţii, de personalităţi şi de
obiecte cu valoare istorică şi rolul patrimoniului muzeal
în realizarea cercetării istorice. Se va acorda o anumită
atenţie cercetării etnologice, având ca reper patrimoniul
de categoria – textile.
2.3. Tipuri de investigaţii muzeale pentru profilul
etnografic şi istoric
Masteranzii vor lucra în secţiile de specialitate–profil ale
muzeului (Arheologie, Istorie Modernă), vor face
cunoştinţă cu programele anuale şi de perspectivă de
cercetare, cu modalităţile de planificare a cercetării, cu
materialele unor şedinţe ale Consiliului ştiinţific în cadrul
cărora au fost discutate probleme importante privind
izvoarele de documentare. Masteranzii vor face
cunoştinţă şi cu modalităţile de elaborare a proiectelor
instituţionale de cercetare. Fiecărui masterand i se va
propune o temă de cercetare istorică, el fiind obligat să
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4.

5

6.

7.

întocmească o Bibliografie exhaustivă la temă, studiind
nu numai fişierul de bibliotecă, dar şi fişierul de
patrimoniu.
2.4. Formele de valorificare a rezultatelor cercetării
ştiinţifice de muzeologie domenială
Prezentarea şi exemplificarea tuturor formelor de
valorificare a rezultatelor cercetării, dar vor participa
direct la elaborarea doar a unei forme şi anume – a
Catalogului de colecţie – este cea mai răspândită şi
acceptabilă formă. Vor fi introduşi în procesul de studiere
sau elaborare a fişelor pentru Catalogul de colecţie; vor
avea ca sarcină şi elaborarea, împreună cu autorul
Catalogului, a capitolului metodologic al lucrării; vor
avea posibilitate să însuşească practic Catalogul ca
instrument de cercetare şi metodele de căutare a
informaţiei necesare în Catalog.
2.5. Instituţia muzeală, valoarea patrimoniului şi
turismul cultural
Masteranzii vor face cunoştinţă şi cu relaţia muzeului cu
publicul în cadrul secţiei de specialitate, cu accent pe
dimensiunea muzeu – turism cultural. Vor avea drept
sarcină să facă propuneri de elaborare a materialului
promoţional pentru agenţiile de turism, în scop de
promovare a patrimoniului, a muzeului în general.
Categorii de patrimoniu şi determinarea valorii lor:
Tema dată va fi prezentată în unele din depozitele
muzeului, masteranzilor oferinduli-se posibilitatea să
identifice trăsăturile caracteristice ale unor piese de
patrimoniu, să stabilească criteriile de valoare, să
identifice semnificaţia unor obiecte de muzeu, să
întocmească fişa de clasare şi să realizeze clasarea unui
obiect de patrimoniu.
Expertiza bunurilor culturale:
Masteranzilor li se vor crea condiţiile necesare pentru
efectuarea expertizei unor obiecte de artă, unor obiecte cu
suport de hârtie (documente, carte), unor piese de
numismatică. Sarcina lor fa fi de a stabili etapele
expertizei fiecărui obiect, de a identifica calitatea de
patrimoniu a obiectului, de a face o analiză ştiinţifică şi
artistică a obiectului, de a determina starea de conservare
a bunului cultural. Finalul expertizei va fi întocmirea fişei
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de expertiză.
Statutul profesional al expertului de patrimoniu:
Necesitatea elaborării condiţiilor de acreditare şi atestare
al experţilor de patrimoniu şi a statutului Comisiei de
experţi pentru instituţiile muzeale. Expertul de
patrimoniu în muzeu.
Prezentarea rezultatelor de bază ale practicii:
În cadrul practicii masteranzii vor elabora o Bibliografie
exhaustivă pentru o anumită temă de cercetare, de
muzeologie domenială, vor întocmi fişa de expertiză a
bunului cultural şi fişa de clasare, la finalul practicii vor
prezenta şi analiza Jurnalul de practică şi Raportul final
al practicii.
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IV. Forme de atestare finală
4.1. Jurnalul practicii
4.2. Raportul despre practică
V. Asigurarea metodică şi ştiinţifică a practicii
5.1. Literatura de bază:
1. Florescu Radu, Bazele muzeologiei, Bucureşti, 1998, 210p.
2. Neustupny Jiri, Museum and research, Praga, 1968.
3. Opriş Ioan, Transmuseographia, Bucureşti, 2000.
4. ICOM. Possibilities and limits in scientific research typical for the
museums, Paris, 1978.
5. Studii de muzeologie, Chişinău, 2008.
6.Левыкин К.Г. О координации научных исследований/ Музейное
дело в СССР, Москва, 1980.
5. 2. Muzee în Internet
www.nationalmuseum.md
www.museum.ru
www.cultura.ro
VI. Asigurarea resurselor
Locul practicii
Locul de activitate, de lucru al masteranzilor în cadrul practicii sunt:
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, secţia Patrimoniu,
secţiile de specialitate – profil, biblioteca muzeului, Sala de şedinţe. Este
un muzeu capabil să ofere condiţii favorabile pentru practică.
Disponibilităţile ştiinţifice, materiale de instruire şi de practică sunt
bune.
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MODULUI II. ACTE NORMATIVE
LEGEA CULTURII
PARLAMENTUL

LEGE Nr. 413
Din 27.05.1999

Publicat: 05.08.1999 în Monitorul Oficial Nr. 083
MODIFICAT
LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Obiectul şi obiectivele prezentei legi
(1) Obiectul prezentei legi îl constituie cadrul cultural şi totalitatea
domeniilor de activitate culturală.
(2) Obiectivele prezentei legi sunt:
a) asigurarea şi protecţia dreptului constituţional al cetăţenilor
Republicii Moldova la activitate culturală;
b) stabilirea principiilor de bază ale politicii culturale a statului şi a
normelor juridice, în baza cărora este asigurată dezvoltarea liberă a
culturii.
Articolul 2. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi se definesc următoarele noţiuni:
cultură – totalitatea modelelor de gândire, simţire şi acţiune din
sferele materială şi spirituală ale societăţii şi produsul valoric al
acestora;
activitate culturală - activitatea de creare, păstrare, recuperare,
protejare, difuzare şi utilizare a bunurilor şi valorilor culturale;
valoare culturală – rezultat al activităţii creatoare, care are putere de
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semnificaţie într-un anumit spaţiu sociocultural;
bun cultural - produs al activităţii culturale a cărui valoare poate
avea un preţ exprimat monetar;
patrimoniu cultural - totalitatea valorilor şi bunurilor culturale;
cadru cultural - totalitatea entităţilor culturale (organizaţii şi
instituţii, persoane, bunuri şi valori) ce formează mediul în care se
dezvoltă cultura;
organizaţii de cultură - uniuni de creaţie, bresle (corporaţii),
asociaţii, inclusiv obşteşti, organizaţii, instituţii şi întreprinderi ce
desfăşoară o activitate culturală;
om de creaţie - persoană care creează valori culturale, interpretează
opere de artă;
lucrător din cultură - persoană aflată în relaţii de muncă cu o
organizaţie de cultură;
identitate culturală – sistem de valori culturale care formează
particularităţile unei comunităţi etnosociale.
Articolul 3. Domeniul de aplicare a prezentei legi
Prezenta lege reglementează activitatea culturală în următoarele
domenii:
a) literatură, teatru, muzică, arte plastice, arhitectură,
cinematografie, radiodifuziune şi televiziune, artă fotografică, design,
circ şi alte domenii de creaţie;
b) artă populară, meşteşuguri artistice (artizanat), activitate artistică
de amatori;
c) protecţie şi valorificare a patrimoniului cultural;
d) muzee, arhive şi biblioteci;
e) editare de carte, alte domenii ce ţin de publicarea, difuzarea şi
utilizarea cărţii;
f) educaţie estetică şi artistică;
g) cercetare ştiinţifică, management al culturii, organizare a
procesului de creaţie;
h) pregătire a cadrelor în domeniul culturii;
i) schimburi culturale internaţionale;
j) turism cultural;
k) alte domenii ale activităţii culturale.
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Capitolul II
OBLIGAŢIILE STATULUI ÎN DOMENIUL CULTURII
Articolul 4. Politica de stat în domeniul culturii
Statul stabileşte priorităţile activităţii culturale şi asigură cadrul
juridic al acesteia.
Articolul 5. Autoritatea publică centrală în domeniul culturii
(1) Autoritatea publică centrală de specialitate care coordonează
activitatea culturală în stat este ministerul de profil.
(2) Structura, statutul şi regulamentul ministerului de profil sunt
aprobate de Guvern.
Articolul 6. Programele de stat privind protecţia şi dezvoltarea
culturii
Guvernul elaborează şi finanţează, în modul stabilit, programele de
stat privind protecţia şi dezvoltarea culturii în conformitate cu politica
culturală a statului, stabileşte direcţiile, formele şi modalităţile lor de
aplicare.
Articolul 7. Obligaţiile statului privind proteciţa proprietăţii
intelectuale
Statul protejează drepturile oamenilor de creaţie la proprietate
intelectuală, interesele lor patrimoniale şi nepatrimoniale legate de
activitatea de creaţie.
Articolul 8. Asigurarea accesului liber la activitate culturală, la
valori şi bunuri culturale
(1) Statul asigură accesul liber la activitate culturală, la valori şi
bunuri culturale.
(2) În acest scop, statul:
a) asigură finanţarea, de la buget, şi dezvoltarea bazei tehnicomateriale a instituţiilor de cultură de interes naţional;
b) stimulează crearea şi activitatea organizaţiilor de cultură statale şi
nestatale, inclusiv ale celor particulare;
c) creează condiţii adecvate pentru educaţia estetică şi învăţământul
artistic.
Articolul 9. Demonopolizarea în domeniul culturii
(1) Orice acţiune de monopolizare a activităţii culturale este
interzisă.
(2) Statul susţine şi stimulează organizaţiile alternative de cultură.
Articolul 10. Obligaţiile statului faţă de tineretul de creaţie
Statul protejează tinerele talente, tineretul de creaţie.
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Capitolul III
DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE ÎN DOMENIUL CULTURII
Articolul 11. Dreptul la activitate culturală
(1) Activitatea culturală constituie un drept inalienabil al fiecăruia,
indiferent de apartenenţă naţională şi origine socială, de limbă, sex,
convingeri politice, religioase şi de altă natură, de domiciliu, situaţie
materială, studii, profesie şi de alte circumstanţe.
(2) Drepturile omului în domeniul activităţii culturale sânt prioritare
şi nu pot fi limitate de către stat sau organismele nestatale.
Articolul 12. Dreptul la activitate de creaţie
(1) Orice persoană particulară are dreptul la activitate de creaţie în
funcţie de propriile interese şi capacităţi.
(2) Dreptul la activitate de creaţie poate fi realizat atât pe baze
profesionale, cât şi neprofesionale.
(3) Omul de creaţie profesionist şi cel neprofesionist sunt egali în
ceea ce priveşte dreptul de autor şi drepturile conexe, dreptul la
proprietate intelectuală, dreptul de a dispune liber de rezultatele muncii
sale, dreptul la asistenţă din partea statului.
Articolul 13. Dreptul la identitate culturală
Orice persoană are dreptul la protecţie din partea statului a
identităţii sale culturale.
Articolul 14. Dreptul la proprietate
(1) Proprietatea intelectuală a omului de creaţie este protejată prin
lege.
(2) Orice persoană juridică sau fizică are dreptul la proprietate în
domeniul culturii. Această proprietate vizează obiectele şi obiectivele
culturale, colecţiile, edificiile de importanţă istorico-culturală,
organizaţiile de cultură.
(3) Folosirea şi dispunerea proprietăţii în domeniul culturii sunt
reglementate de legislaţie.
Articolul 15. Dreptul la crearea organizaţiilor de cultură
Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de dreptul de a crea
organizaţii de cultură în modul stabilit de legislaţie.
Articolul 16. Dreptul la activitate culturală în străinătate şi la
exportul de valori şi bunuri culturale
Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de dreptul de a desfăşura
activităţi culturale şi de a crea organizaţii de cultură în străinătate, de a
exporta valori şi bunuri culturale, în scopul expunerii sau comercializării
acestora, în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova şi a statelor

115

respective.
Capitolul IV
PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL AL REPUBLICII
MOLDOVA
Articolul 17. Patrimoniul cultural naţional
(1) Patrimoniul cultural naţional este stabilit de Guvern de comun
acord cu Parlamentul şi are un regim special de păstrare, conservare şi
folosire în corespundere cu legislaţia.
(2) Împuternicirile privind întreţinerea, utilizarea şi amplasarea
obiectelor şi obiectivelor cu o valoare deosebită ale patrimoniului
cultural naţional sunt stabilite, la propunerea Guvernului, de către
Parlament, în baza avizelor comisiilor independente de experţi, ţinânduse cont de interesele integrităţii colecţiilor constituite istoriceşte,
condiţiile lor de păstrare şi posibilităţile de acces la ele.
(3) Integritatea fondurilor din muzee, arhive, biblioteci şi
cinemateci, a colecţiilor fotografice şi a altor fonduri similare, păstrarea,
funcţionarea şi dezvoltarea lor sunt asigurate de către stat.
(4) Privatizarea obiectelor şi obiectivelor care alcătuiesc
patrimoniul cultural naţional este interzisă.
Capitolul V
STATUL ŞI OAMENII DE CREAŢIE
Articolul 18. Raporturile dintre stat şi oamenii de creaţie
Statul:
a) recunoaşte rolul deosebit al oamenilor de creaţie în activitatea
culturală, garantează drepturile lor economice şi sociale;
b) garantează libertatea de expresie a oamenilor de creaţie,
stimulând multilateral activitatea acestora;
c) apără interesele patrimoniale şi nepatrimoniale ale oamenilor de
creaţie în ţară şi peste hotare;
d) asigură oamenilor de creaţie condiţiile necesare pentru activitate,
contribuind la crearea unor noi locuri de muncă;
e) susţine crearea şi activitatea organizaţiilor oamenilor de creaţie,
precum şi ale federaţiilor acestora, ale filialelor şi secţiilor comunităţilor
internaţionale ale oamenilor de creaţie;
f) acordă organizaţiilor oamenilor de creaţie posibilitatea de a
participa la elaborarea politicii culturale, asigură pregătirea şi
perfecţionarea profesională a oamenilor de creaţie;
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g) asigură protecţia socială a oamenilor de creaţie, perfecţionează
sistemul de protecţie socială a acestora;
h) sprijină oamenii de creaţie, indiferent de apartenenţa lor la vre-o
organizaţie de creaţie.
Capitolul VI
ORGANIZAREA ŞI REGLEMENTAREA ECONOMICĂ A
CULTURII
Articolul 19. Modul de creare, reorganizare şi lichidare a
organizaţiilor de cultură
(1) În Republica Moldova pot fi create şi pot activa organizaţii de
cultură bazate pe proprietatea de stat, municipală, a asociaţiilor, inclusiv
obşteşti, şi uniunilor de creaţie, organizaţiilor religioase, organizaţiilor
internaţionale, statelor străine, persoanelor juridice şi fizice, inclusiv a
cetăţenilor străini, precum şi bazate pe formele mixte de proprietate.
(2) Organizaţiile de cultură pot fi create de către:
a) autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate;
b) autorităţile administraţiei publice locale;
c) alte persoane juridice;
d) persoanele fizice, indiferent de cetăţenie.
(3) Organizaţiile de cultură create conform prezentei legi se
înregistrează în corespundere cu legislaţia.
(4) Modul de reorganizare şi lichidare a organizaţiilor de cultură
este stabilit de statutele acestora şi de legislaţie.
(5) Patrimoniul organizaţiei de cultură statale sau municipale,
reorganizate ori lichidate, este remis succesorului ei de drept.
(6) Statul beneficiază de dreptul preferenţial asupra patrimoniului
organizaţiei lichidate.
Articolul 20. Drepturile şi obligaţiile fondatorului (fondatorilor)
organizaţiei de cultură:
(1) Relaţiile dintre fondator (fondatori) şi organizaţia de cultură sunt
reglementate de legislaţie, precum şi de contractul încheiat între ei, în
care sunt stipulate obligaţiile părţilor şi modul de folosire a
patrimoniului şi de finanţare a organizaţiei de către fondator (fondatori).
(2) Fondatorul (fondatorii) organizaţiei de cultură cu scop
Nelucrativ îşi asumă obligaţiile asigurării financiare a acesteia.
Articolul 21. Finanţarea culturii
(1) Finanţarea de către stat a culturii garantează protecţia şi
dezvoltarea acesteia.
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(2) Alocaţiile de la buget, destinate finanţării culturii, pot fi
suplimentate cu mijloace speciale obţinute în conformitate cu legislaţia.
Aceste mijloace se formează din defalcările, stabilite prin lege, de la
persoane juridice şi fizice, indiferent de cetăţenie, din donaţii, precum şi
din veniturile obţinute de la loterii, licitaţii, expoziţii şi alte acţiuni
similare.
(3) Obţinerea mijloacelor speciale nu atrage după sine reducerea
alocaţiilor de la buget prevăzute pentru dezvoltarea culturii.(3) modifice
pr21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
(4) Persoanele juridice şi fizice, indiferent de cetăţenie, au dreptul
să creeze, în conformitate cu legislaţia, fonduri pentru finanţarea
culturii.
Articolul 22. Resursele financiare ale organizaţiei de cultură
(1) Organizaţia de cultură îşi acoperă cheltuielile din mijloacele
fondatorului (fondatorilor), din veniturile provenite din propria
activitate, precum şi din alte mijloace şi încasări, permise de legislaţie.
(2) Activitatea organizaţiilor de cultură statale şi municipale este
finanţată de către fondatori, în conformitate cu actele de constituire, întrun volum adecvat pentru fiecare gen de activitate culturală.
(3) Dreptul organizaţiei de cultură de a primi ajutoare şi donaţii de
la persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, de la fundaţii şi
organizaţii internaţionale nu poate fi limitat.
(4) Utilizarea mijloacelor financiare se efectuează în conformitate
cu statutul organizaţiei de cultură şi cu legislaţia. Mijloacele neutilizate
în anul financiar expirat se utilizează, în conformitate cu legislaţia,
pentru finalizarea proiectelor culturale în anul următor.
Articolul 23. Politica de investiţii în domeniul culturii
(1) Statul alocă investiţiile capitale destinate consolidării şi
dezvoltării bazei tehnico-materiale a culturii.
(2) Atragerea şi repartizarea investiţiilor capitale la obiectivele
culturale se efectuează în conformitate cu legislaţia.
Articolul 24. Asigurarea tehnico-materială a culturii
(1) Statul asigură baza tehnico-materială necesară pentru realizarea
programelor de dezvoltare a culturii, de construcţie şi reconstrucţie a
obiectivelor culturale.
(2) Statul elaborează şi promovează politica tehnico-ştiinţifică ce
asigură implementarea de noi tehnici şi tehnologii în activitatea
organizaţiilor de cultură, stimulează, prin facilităţi fiscale, prin credite şi
prin alte mijloace, participarea organizaţiilor nestatale la crearea de noi
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tehnici şi tehnologii pentru cultură.
(3) Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi
locale acordă organizaţiilor de cultură din subordine ajutorul necesar
pentru întreţinerea şi dezvoltarea bazei lor tehnico-materiale.
(4) Autorităţile administraţiei publice locale pun la dispoziţia
oamenilor de creaţie şi colectivelor de creaţie încăperi pentru studiouri,
ateliere, precum şi alte spaţii necesare pentru activităţi culturale,
stabilind facilităţi şi reduceri de plată, în conformitate cu actele
normative.
Articolul 25. Activitatea economică externă a organizaţiilor de
cultură
(1) Organizaţiile de cultură desfăşoară activităţi economice externe,
inclusiv de comerţ specializat: organizează licitaţii, comercializează
opere de artă, lucrări de artizanat, obiecte de anticariat etc. în condiţiile
stabilite de legislaţie.
(2) Organizaţiile de cultură pot beneficia de credite ale băncilor din
ţară şi din străinătate în modul stabilit de legislaţie.
(3) Valorile culturale din muzeele, galeriile de artă, bibliotecile,
arhivele de stat şi municipale şi din alte instituţii statale de cultură nu pot
fi utilizate în calitate de garanţie sau gaj.
Articolul 26. Politica preţurilor în domeniul culturii
(1) Preţurile (tarifele) la serviciile prestate şi la producţia
organizaţiilor de cultură, inclusiv la bilete, sunt stabilite în conformitate
cu legislaţia.
(2) La prestarea serviciilor cu plată organizaţiile de cultură acordă
facilităţi copiilor de vîrstă preşcolară, elevilor, studenţilor, invalizilor,
militarilor în termen, precum şi altor categorii de persoane, în
conformitate cu actele normative.
Articolul 27. Relaţiile dintre organizaţiile de cultură şi alte persoane
juridice şi fizice
(1) Organizaţiile de cultură deţin dreptul exclusiv de a-şi utiliza
simbolurile în scopuri publicitare, precum şi de a permite utilizarea
acestora de către persoane juridice şi fizice, pe bază de contract.
(2) Persoanele juridice şi fizice practică activităţi turistice şi
organizează excursii la obiectivele culturale de importanţă deosebită
numai pe bază de contract cu autorităţile administraţiei publice în
domeniul culturii şi cu organizaţiile de cultură.
(3) Întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, situate pe teritorii cu
valoare istorică şi în zonele cu monumente ocrotite de stat, fac defalcări,

119

în conformitate cu legislaţia, pe conturi speciale de stat pentru evidenţa,
întreţinerea, utilizarea, restaurarea şi protejarea monumentelor. Mărimea
defalcărilor este stabilită de către autorităţile administraţiei publice
centrale de specialitate, în subordinea cărora se află monumentele
respective, teritoriile sau zonele.
(4) Transmiterea edificiilor în care se află organizaţiile de cultură
altor întreprinderi, instituţii, organizaţii (inclusiv celor religioase) se
efectuează conform legislaţiei, asigurându-se organizaţiilor de cultură
condiţii echivalente de funcţionare.
(5)Înstrăinarea şi transmiterea edificiilor, construcţiilor şi
terenurilor aferente care aparţin instituţiilor de cultură în alte scopuri
deât activitatea culturală se interzice.
Articolul 28. Responsabilitatea pentru încălcarea prezentei legi
Responsabilitatea pentru încălcarea prevederilor prezentei legi este
stabilită de legislaţia administrativă, civilă şi penală.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 29
Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în
conformitate cu prezenta lege.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI
Chişinău, 27 mai 1999.
Nr. 413-XIV.

Dumitru DIACOV
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Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1530 din 22.06.1993
PRIVIND OCROTIREA MONUMENTELOR
Publicat: 02.02.2010 în Monitorul Oficial Nr. 15-17 art Nr : 23
*Publicată în Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.1,
art.3.
** Denumite în cele ce urmează organe de stat pentru ocrotirea
monumentelor.
Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. – (1) Monumente sunt obiecte sau ansambluri de obiecte cu
valoare istorică, artistică sau ştiinţifică, care reprezintă mărturii ale
evoluţiei civilizaţiilor de pe teritoriul republicii, precum şi ale
dezvoltării spirituale, politice, economice şi sociale, şi care sunt înscrise
în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat (denumit
în cele ce urmează Registrul monumentelor).
(2) Toate monumentele situate pe teritoriul Republicii Moldova fac
parte din patrimoniul ei cultural şi natural şi se află sub protecţia
statului.
(3) Monumente care fac parte din patrimoniul cultural sunt
considerate:
a) operele de arhitectură, sculptură sau pictură monumentală,
elementele sau structurile cu caracter arheologic, inscripţii, grote şi
grupuri de elemente care au valoare naţională sau internaţională din
punct de vedere istoric, artistic sau ştiinţific;
b) ansamblurile: grupuri de construcţii izolate sau grupate care,
datorită arhitecturii, unităţii şi integrităţii lor în peisaj, au valoare
naţională sau internaţională din punct de vedere istoric, artistic sau
ştiinţific;
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c) siturile: lucrări ale omului sau opere rezultate din conjugarea
acţiunilor omului, precum şi zonele incluzând terenurile arheologice
care au valoare naţională sau internaţională din punct de vedere istoric,
estetic, etnografic sau antropologic.
(4) Monumente care fac parte din patrimoniul natural sunt
considerate:
a) formaţiunile fizice şi biologice care au valoare naţională sau
internaţională din punct de vedere estetic sau ştiinţific;
b) formaţiunile geologice şi fiziografice şi zonele constituind
habitatul speciilor animale şi vegetale ameninţate de dispariţie, care au
valoare naţională sau internaţională din punct de vedere ştiinţific sau al
conservării;
c) siturile naturale sau zonele naturale care au valoare naţională sau
internaţională din punct de vedere ştiinţific, al conservării sau al
frumuseţii naturale.
Art. 2. – (1) Monumentele reprezintă bunuri imobile şi mobile.
Monumente sub formă de bunuri imobile pot fi obiecte aparte ori
ansambluri de obiecte.
(2) Monumente aparte sub formă de bunuri imobile se consideră:
obiectele naturale cu valoare geologică, biologică, zoologică,
antropologică, arheologică, etnografică istorică, clădiri, construcţii,
monumente în cimitire, opere de artă monumentală şi de arhitectură,
tumuli, stele de piatră, morminte antice izolate, fortificaţii, drumuri
antice, poduri străvechi şi apeducte medievale.
(3) Ansambluri de monumente sub formă de bunuri imobile se
consideră: teritorii şi landşafturi naturale, ansambluri şi situri
arheologice care cuprind cetăţui de pământ, aşezări nefortificate
(grădişti, aşezări antice, staţiuni ale omului primitiv, grote, peşteri,
grupuri tumulare, necropole, straturi cu valoare arheologică), ansambluri
de monumente cu valoare istorică, arheologică sau memorială
(memoriale, cimitire) care cuprind obiecte antropologice, valuri de
pământ, stele de piatră, morminte antice izolate, şanţuri antice de
apărare, obiecte etnografice, ansambluri şi rezervaţii de arhitectură
urbană şi rurală (oraşe, centre orăşeneşti, cartiere, pieţe, străzi, cetăţi,
ansambluri monastice, curţi boiereşti, parcuri, landşafturi naturale cu
obiecte de arhitectură).
(4) Monumente sub formă de bunuri mobile se consideră: obiectele
naturale cu valoare geologică, biologică, zoologică, antropologică,
obiecte cu valoare numismatică (monede izolate, tezaure de monede şi
de obiecte antice), etnografică, arheologică (unelte de muncă, obiecte de
uz casnic, arme, podoabe şi alte piese cu valoare istorică), materiale
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epigrafice, relicte, obiecte cu caracter memorial, monumente ale ştiinţei
şi tehnicii, opere de artă (pictură, sculptură, grafică, obiecte de artă
decorativă şi aplicată), de anticariat, precum şi monumente documentare
(acte ori documente scrise de mână sau dactilografiate, materiale
cartografice, fotografii, filme, discuri, înregistrări audio sau video), cărţi
(manuscripte, incunabule), ediţii vechi şi rare.
(5) Baza păstrării fenomenelor orale, sonore şi spectaculoase o
constituie fixarea lor documentară, inclusiv înregistrarea audio şi video,
transformarea lor în obiecte protejate ca monumente de cultură.
(6) Monumente pot fi obiectele ce s-au păstrat bine în întregime, în
stare fragmentară ori în stare de ruină.
Art. 3. – La atestarea statutului de monument sunt interzise
discriminările după criteriul cronologic, etnic, confesional sau de altă
natură. Valoarea estetică, funcţională sau materială a monumentului este
subsidiară faţă de calitatea de mărturie istorică.
Art. 4. – (1) Registrul monumentelor se constituie pe baza
investigaţiilor pluridisciplinare, efectuate de Ministerul Culturii şi
Turismului şi de instituţiile subordonate acestui minister, Ministerul
Arhitecturii şi Construcţiilor, de Departamentul de Stat pentru Protecţia
Mediului Înconjurător şi Resursele Naturale, Serviciul de Stat de
Arhivă**, Academia de Ştiinţe, instituţiile de învăţămînt superior, de
fundaţiile obşteşti, savanţi, lucrători de muzeu şi bibliotecă, persoane
particulare.
(2) Registrul monumentelor este precizat, avizat şi propus spre
aprobare Parlamentului de Ministerul Culturii şi Turismului.
Art. 5. – Registrele de inventar, registrele pentru achiziţii şi
borderoul de inventar pe baza cărora este constituit Registrul
monumentelor se păstrează la Serviciul de Stat de Arhivă, în muzeele
republicii, în secţiile de cărţi rare ale Bibliotecii Naţionale, ale
bibliotecilor Academiei de Ştiinţe, Universităţii de Stat din Moldova.
Art. 6. – Hotărârile organelor de stat pentru ocrotirea
monumentelor privind evidenţa, studierea, punerea în valoare,
protejarea, conservarea şi restaurarea monumentelor sunt obligatorii
pentru toate persoanele fizice şi juridice.
Art. 7. – (1) Condiţia exercitării dreptului de proprietate asupra
monumentelor, inclusiv restricţiile stabilite prin prezenta lege, sunt
obligatorii şi se extind asupra tuturor subiecţilor dreptului de proprietate,
indiferent de tipul de proprietate şi de titlul juridic al deţinătorului.
(2) Dreptul de a dispune de monumente de stat sub formă de bunuri
imobile este exercitat de Parlament, de consiliile raionale, municipale,
orăşeneşti şi comunale.
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(3) Dreptul de a dispune de monumentele de stat sub formă de
bunuri mobile este exercitat de Guvern, preşedinţii raioanelor şi primari.
(4) Consiliile raionale, municipale, orăşeneşti şi comunale dispun de
monumentele de stat sub formă de bunuri imobile ce se află pe teritoriul
raionului, municipiului, oraşului sau comunei.
(5) Preşedinţii raioanelor şi primarii dispun de monumentele de stat
sub formă de bunuri mobile ce se află pe teritoriul raionului,
municipiului, oraşului sau comunei.
(6) Dreptul de a dispune de monumentele ce constituie proprietate
privată este exercitat de proprietar.
(7) Monumentele care nu au proprietar sau al căror proprietar nu
este cunoscut trec în proprietatea statului în modul stabilit de lege.
[Art.7 modificat prin Legea nr.482-XV din 04.12.2003, în vigoare
din 01.01.2004]
Art. 8. – Organele de stat şi persoanele indicate la alineatele (2),
(3), (4), (5) şi (6) ale articolului 7 pot transmite monumentele de care
dispun în posesiune, folosinţă ori pentru păstrare temporară instituţiilor
şi organizaţiilor de stat sau obşteşti (acordând prioritate muzeelor,
arhivelor, bibliotecilor şi altor instituţii specializate), precum şi
persoanelor particulare.
Art. 9. – (1) Monumentele ce sunt în proprietate privată pot fi
vândute, donate sau înstrăinate cu notificarea obligatorie a organelor de
stat pentru ocrotirea monumentelor. La cumpărarea-vânzarea
monumentelor, statul are dreptul de preemţiune.
(2) Tranzacţiile în privinţa monumentelor încheiate cu încălcarea
prevederilor stabilite la alineatul (1) se consideră nule şi atrag după sine
răspunderea prevăzută de Codul civil.
Capitolul II
OCROTIREA MONUMENTELOR
Art. 10. – (1) Ocrotirea monumentelor de către stat cuprinde
prevederea şi asigurarea lucrărilor de evidenţă, studiere, punere în
valoare, salvare, protejare, conservare şi restaurare; extinderea bazei
materiale; folosinţa şi accesibilitatea monumentelor pentru diverse
investigaţii în procesul de instruire şi propagare. Ocrotirea de către stat
este exercitată de Parlament, de Guvern, de consiliile raionale,
municipale, orăşeneşti şi comunale, de preşedinţii raioanelor şi de
primari.
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(2) Ocrotirea monumentelor documentare se face în baza Legii
privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova.
[Art.10 modificat prin Legea nr.482-XV din 04.12.2003, în vigoare
din 01.01.2004]
Art. 11. – (1) De competenţa Parlamentului ţin: politica de stat în
domeniul evidenţei, studierii, punerii în valoare, salvării, protejării,
conservării şi restaurării monumentelor ce constituie patrimoniul
cultural şi natural; aprobarea Registrului monumentelor; aprobarea
programului de stat privind ocrotirea, conservarea şi restaurarea
monumentelor; finanţarea acestui program şi acordarea de subvenţii
nerambursabile de la bugetul de stat.
(2) De competenţa Guvernului ţin: întocmirea Registrului
monumentelor; întocmirea programului de stat privind ocrotirea,
conservarea şi restaurarea monumentelor; finanţarea acestui program de
la bugetul de stat.
(3) De competenţa consiliilor raionale, municipale, orăşeneşti şi
comunale ţin: întocmirea Registrului monumentelor de importanţă
locală; întocmirea programelor privind ocrotirea, conservarea şi
restaurarea monumentelor de importanţă locală, finanţarea acestor
programe şi acordarea de subvenţii nerambursabile de la bugetele locale.
Art. 12. – (1) În scopul de a preveni deteriorarea monumentelor
indicate la alineatul (3) al articolului 2, organele de stat pentru ocrotirea
monumentelor, de comun acord cu Ministerul Arhitecturii şi
Construcţiilor, Academia de Ştiinţe, întocmesc lista zonelor de protecţie
ale monumentelor şi o propun spre confirmare Guvernului.
(2) Ministerul Culturii şi Turismului elaborează Regulamentul
privind intervenţia în zonele de protecţie ale monumentelor şi folosinţa
lor.
(3) Zonele de protecţie se stabilesc pe baza unor investigaţii şi avize
concludente şi amplu documentate, confirmate de organele de stat
pentru ocrotirea monumentelor.
(4) Avizele asupra zonelor de protecţie ale monumentelor sunt luate
în mod obligatoriu în considerare la întocmirea planului general de
construcţii urbane şi rurale.
Art. 13. – În vederea menţinerii integrităţii monumentelor,
deţinătorii lor cu orice titlu juridic sunt obligaţi: să ia măsuri ce asigură
protecţia şi paza monumentelor prin punere în adăpost şi supraveghere a
lor, să respecte contractele de folosinţă şi Regulamentul privind
intervenţia în zonele de protecţie ale monumentelor şi folosinţa lor.
Răspunderea pentru protecţia monumentelor care nu au fost transmise
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în posesiune, folosinţă ori pentru păstrare instituţiilor specializate revine
organelor de autoadministrare locală.
Art. 14. – Deţinătorii cu orice titlu juridic ce posedă, folosesc sau
păstrează monumente cu valoare istorică, artistică sau ştiinţifică luate la
evidenţă sau înscrise în Registrul monumentelor sunt obligaţi să respecte
prevederile prezentei legi, condiţie ce se include în actele de proprietate,
de cumpărare-vânzare sau de închiriere.
Art. 15. – Controlul asupra măsurilor de protecţie a monumentelor,
soluţionarea problemelor ce ţin de măsurile respective revin Guvernului,
preşedinţilor raioanelor şi primarilor.
[Art.15 modificat prin Legea nr.482-XV din 04.12.2003, în vigoare
din 01.01.2004]
Art. 16. – În scopul evidenţei, studierii, punerii în valoare, salvării,
protejării, conservării şi restaurării monumentelor pe principii ştiinţifice,
organele de stat pentru ocrotirea monumentelor sunt obligate să
înfiinţeze consilii ştiinţifice şi comisii, să consulte specialişti (jurişti,
lucrători de muzeu, restauratori), luând în considerare la întocmirea
Registrului monumentelor, precum şi la înscrierea monumentelor în
acest registru, avizele corespunzătoare.
Capitolul III
EVIDENŢA, STUDIEREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE
A MONUMENTELOR
Art. 17. – Organele de stat pentru ocrotirea monumentelor
controlează efectuarea lucrărilor de evidenţă, studiere şi punere în
valoare a monumentelor.
Art. 18. – (1) Organele de stat pentru ocrotirea monumentelor decid
atribuirea sau pierderea calităţii de monument.
(2) Registrul monumentelor se reactualizează pe bază de liste
adiţionale la un interval de trei ani.
(3) Listele adiţionale se întocmesc în baza studiilor de inventariere a
fondului muzeistic, arheologic, arhitectural, urbanistic, etnografic, de
artă plastică şi memorial, ţinându-se cont de avizele şi propunerile
instituţiilor specializate, indicate la articolul 4, ale altor instituţii sau ale
persoanelor particulare. Datele se centralizează, se verifică şi se
prelucrează de Ministerul Culturii şi Turismului.
Art. 19. – (1) În scopul prevenirii deteriorărilor, obiectele propuse
pentru a li se atribui calitatea de monument sunt protejate de prezenta
lege, începând cu data elaborării actelor în care se preconizează calitatea
de monument. Ministerul Culturii şi Turismului aduce acest fapt la
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cunoştinţa organelor de autoadministrare locală, pe al căror teritoriu se
află monumentele, ori a deţinătorului cu orice titlu juridic.
(2) În cazul în care deţinătorul obiectului propus pentru a i se atribui
calitatea de monument refuză acceptarea acestui statut, organele de stat
pentru ocrotirea monumentelor înaintează Parlamentului sau Guvernului
propunerea în vederea răscumpărării de către stat a acestui obiect.
Art. 20. – Persoanele fizice sau juridice care, în cursul lucrărilor de
orice natură pe teren, descoperă vestigii arheologice cărora li se poate
atribui calitatea de monument sunt obligate să sisteze lucrările şi să
informeze despre aceasta în scris, în termen de 48 de ore, organul de
autoadministrare locală pe al cărui teritoriu se află vestigiile, precum şi
Ministerul Culturii şi Turismului, în vederea protejării şi conservării.
Art. 21. – Expediţiile ce au scopul de a descoperi, a colecta şi a
propune pentru înregistrare monumente necunoscute ale patrimoniului
cultural al Republicii Moldova sunt sancţionate de Ministerul Culturii şi
Turismului, iar expediţiile arheologice – şi de Academia de Ştiinţe.
Art. 22. – Statul încurajează activitatea fundaţiilor obşteşti şi a
persoanelor particulare care îşi propun punerea în valoarea şi folosirea
monumentelor şi zonelor lor de protecţie.
Capitolul IV
CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA
MONUMENTELOR
Art. 23. – (1) Conservarea şi restaurarea monumentelor se
întemeiază pe principii şi norme ştiinţifice universal acceptate.
(2) Conservarea monumentelor este prioritară lucrărilor de
restaurare sau construcţie.
(3) Restaurarea prin reparaţii şi lucrări adecvate de conservare
prevede mai întâi măsurile ce ar stăvili avarierea şi ruinarea, păstrarea
structurilor originale ale monumentelor fără a ştirbi valoarea lor istorică,
artistică sau ştiinţifică.
Art. 24. – Lucrările de conservare şi restaurare se execută conform
normelor şi prescripţiilor adoptate de Ministerul Culturii şi Turismului.
Art. 25. – (1) Lucrările de conservare şi restaurare se execută
conform documentaţiei tehnice, întocmite pe baza studiilor
pluridisciplinare şi a avizului organelor de stat pentru ocrotirea
monumentelor.
(2) Organele de stat pentru ocrotirea monumentelor sunt obligate să
preîntîmpine deteriorarea monumentelor, asigurînd efectuarea imediată a
lucrărilor de conservare şi restaurare.
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Art.26. – Lucrările de conservare şi restaurare se execută de
persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, specializate în
domeniul de referinţă, atestate de Ministerul Culturii şi Turismului.
Art.27. – 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.
Art.28. – Academia de Ştiinţe, prin institutele de profil, stabileşte
condiţiile de realizare a săpăturilor arheologice şi de conservare a
monumentelor istorice descoperite.
Art.29. – (1) Prelevarea, înlocuirea cu replici şi machete în vederea
conservării, precum şi utilizarea în orice fel a unor componente ale
monumentelor, descoperite în timpul săpăturilor arheologice, aflate la
suprafaţă şi în mediul acvatic, se fac pe baza deciziei organelor de stat
pentru ocrotirea monumentelor şi a Academiei de Ştiinţe.
(2) Restaurarea, reconstruirea monumentelor în scopul expunerii lor
se efectuează conform unor programe de stat elaborate de specialişti în
domeniul de referinţă şi aprobate de Guvern.
Art.30. – Organele de stat pentru ocrotirea monumentelor sunt
obligate să cerceteze sistematic starea în care se află monumentele în
scopul de a elabora programe ştiinţific întemeiate pentru lucrările de
restaurare şi de conservare şi de a garanta la timp asigurarea materială şi
documentară a lucrărilor.
Art.31. – (1) În calitate de beneficiari ai lucrărilor de conservare,
restaurare sau reparaţie pot fi proprietarii sau deţinătorii cu orice titlu
juridic ai monumentelor.
(2) Organele de stat pentru ocrotirea monumentelor se prezintă în
calitate de beneficiari ai lucrărilor de conservare, restaurare sau reparaţie
prin împuterniciţii lor, acordând deţinătorilor de monumente ajutor cu
specialişti, precum şi cu materiale şi ajutor financiar.
Art.32. – Proprietarii sau deţinătorii de terenuri pe care se află
monumente istorice sunt obligaţi să le pună la dispoziţia savanţilor
pentru a fi studiate.
Art.33. – Organele de stat şi instituţiile la a căror comandă se
efectuează lucrări de conservare şi restaurare achită cheltuielile numai
după aprobarea de către Ministerul Culturii şi Turismului a
documentelor respective. Cheltuielile pentru corectarea inexactităţilor
sau erorilor comise în procesul de restaurare sunt suportate de
executanţi.
Art.34. – Subiectul responsabil de integritatea monumentului în
timpul lucrărilor de restaurare este indicat în contractul dintre deţinător
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şi executantul lucrărilor. În contract se prevăd acţiunile de precauţie,
precum şi gradul de accesibilitate a monumentului în timpul lucrărilor.
La contract se anexează procesul-verbal sau avizul privind starea tehnică
a monumentului la data începerii lucrărilor.
Capitolul V
FINANŢAREA ACTIVITĂŢII DE OCROTIRE
A MONUMENTELOR
Art.35. – Finanţarea activităţii privind evidenţa, studierea, punerea
în valoare, salvarea, protejarea, conservarea şi restaurarea monumentelor
se asigură de la bugetul de stat prin Ministerul Culturii şi Turismului, de
la bugetele locale, din contul plăţilor pentru arendă, inclusiv din chiria
pentru terenul din zonele de protecţie ale monumentelor, din defalcările
din beneficiul de pe turism, din venitul întreprinderilor, care stingheresc
ocrotirea monumentelor, din beneficiul organelor asigurării de stat, în
conformitate cu acordurile încheiate, din veniturile şi donaţiile
organizaţiilor care, pe baza statutului lor, ocrotesc monumentele, din
fondurile şi donaţiile unor persoane fizice şi juridice, precum şi din alte
surse legale.
Art.36. – În sprijinirea activităţii orientate spre evidenţa, studierea,
punerea în valoare, salvarea, protejarea, conservarea şi restaurarea
monumentelor se permite cumpărarea-vânzarea monumentelor în
graniţele Republicii Moldova, editarea cărţilor poştale, calendarelor,
timbrelor, organizarea turismului. Veniturile provenite din aceste
activităţi se depun pe conturile speciale ale Guvernului, ale organelor de
autoadministrare locală şi, după caz, pe conturile pentru ocrotirea
monumentelor ale fundaţiilor obşteşti.
Art.37. – Monumentele se dau în arendă prin contract de arendă.
Deţinătorul cu orice titlu juridic al monumentului este obligat să
informeze organele de stat pentru ocrotirea monumentelor despre
schimbarea statutului şi starea monumentului.
Art.38. – Plata pentru arenda monumentelor, inclusiv pentru arenda
terenului din zonele lor de protecţie ce se află în proprietate de stat,
precum şi defalcările din beneficiul de pe turism se depun pe conturile
speciale ale Guvernului ori ale organelor de administrare locală. Plata
pentru arenda monumentelor, inclusiv pentru arenda terenului din zonele
lor de protecţie de către persoanele fizice şi juridice străine se depune în
valută convertibilă pe aceleaşi conturi. Mărimea plăţii pentru arendă se
stabileşte în acord cu normele internaţionale.
Art.39. – Proprietarii monumentelor sub formă de bunuri imobile
sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare, în care se indică valoarea
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monumentelor şi a terenului din zonele lor de protecţie, stabilită de
experţi.
Art.40. – În cazuri excepţionale, când demolarea monumentului
este inevitabilă (scindări de ordin fizic sau tehnic, deteriorări din cauza
cataclismelor), acesta se conservează, cheltuielile făcându-se din contul
organizaţiei interesate în demolare.
[Art.41 exclus prin Legea nr.177-XVI din 20.07.2007, în vigoare
din 10.08.2007]
Art.42. – Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de
nivelul întâi şi de nivelul al doilea prevăd în bugetele anuale sumele
necesare pentru lucrările de evidenţă, studiere, punere în valoare,
salvare, protejare, conservare şi restaurare a monumentelor situate în
teritoriile lor, în baza propunerilor Ministerului Culturii şi Turismului.
[Art.42 modificat prin Legea nr.482-XV din 04.12.2003, în vigoare
din 01.01.2004]
[Art.43 exclus prin Legea nr.177-XVI din 20.07.2007, în vigoare
din 10.08.2007]
[Art.44 exclus prin Legea nr.523-XV din 11.10.2001]
[Art.44 modificat prin Legea nr.439-XV din 27.07.2001]
[Art.44 completat prin Legea nr.493-XIV din 09.07.1999]
[Art.44 completat prin Legea nr.1592-XII din 27.02.1998]
[Art.45 exclus prin Legea nr.523-XV din 11.10.2001]
[Art.45 completat prin Legea nr.1592-XII din 27.02.1998]
Capitolul VI
SCOATEREA ŞI ADUCEREA MONUMENTELOR
Art.46. – Scoaterea monumentelor peste hotarele Republicii
Moldova se interzice. Excepţii se admit în cazul bunurilor imobile, cu
avizul Parlamentului, în baza propunerilor Ministerului Culturii şi
Turismului; în cazul bunurilor mobile – cu avizul Guvernului.
Art.47. – Scoaterea temporară a monumentelor peste hotarele
republicii în scopul de a întreţine relaţii internaţionale în domeniul
Culturii şi Turismului se admite în condiţiile stabilite de organele de stat
pentru ocrotirea monumentelor în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art.48. – Monumentele aduse temporar în republică ce se află în
proprietatea statelor străine, organizaţiilor obşteşti şi cetăţenilor străini
sunt protejate de stat în condiţiile prezentei legi şi ale contractelor
respective şi pot fi scoase din ea la dorinţa proprietarilor în baza
certificatului care atestă aducerea lor.
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Capitolul VII
ACTIVITATEA FUNDAŢIILOR OBŞTEŞTI
Art. 49. – Organele de stat pentru ocrotirea monumentelor susţin
activitatea fundaţiilor obşteşti privind evidenţa, studierea, punerea în
valoare, salvarea, protejarea conservarea, restaurarea şi propagarea
monumentelor (participarea nemijlocită a membrilor fundaţiilor la
această activitate, atragerea de către aceştia a ajutorului financiar sub
formă de donaţii de la întreprinderi, organizaţii şi persoane particulare).
Art. 50. – Organele de stat pentru ocrotirea monumentelor au
dreptul să ofere fundaţiilor obşteşti informaţia solicitată despre
monumente, despre programele de conservare, restaurare sau reparaţie a
monumentelor. La rândul lor, fundaţiile obşteşti pot participa la
elaborarea programelor de salvare, protejare, conservare şi restaurare a
monumentelor.
Art. 51. – (1) Fundaţiile obşteşti care, în baza statutului lor,
ocrotesc monumentele se bucură de dreptul de a exercita controlul
obştesc asupra protecţiei şi punerii în valoare a monumentelor, precum
şi asupra elaborării şi realizării programelor de construcţie şi
reconstrucţie în zonele de protecţie ale monumentelor înscrise în
Registrul monumentelor.
(2) Fundaţiile obşteşti au dreptul: să ceară întreruperea lucrărilor de
conservare, restaurare sau reparaţie dacă acestea periclitează integritatea
monumentului ori ştirbesc valoarea lui estetică, artistică şi istorică,
intervenind la organele de stat pentru ocrotirea monumentelor cu
propuneri, probe şi avize documentare; să abordeze problema intentării
unui proces penal, precum şi să fie reclamant în caz de încălcare
flagrantă a prezentei legi; să atace deciziile organelor de stat pentru
ocrotirea monumentelor şi organelor locale executive şi de control şi să
facă interpelări în Parlament şi Guvern.
(3) Fundaţiile obşteşti, în scopul propagării monumentelor şi
facilitării finanţării lucrărilor de protejare a monumentelor, pot crea
întreprinderi şi ateliere de conservare, restaurare şi reparaţie a
monumentelor, organiza rute turistice, expoziţii, deschide magazine,
edita tipărituri.
Capitolul VIII
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREZENTEI LEGI
Art. 52. – Organele puterii de stat şi ale administraţiei de stat,
întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, asociaţiile, persoanele cu funcţii
de răspundere, cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii
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care nu respectă prevederile prezentei legi poartă răspundere în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 53. – (1) Persoanele fizice şi juridice care au pricinuit daune
unui monument sau zonei de protecţie a acestuia vor readuce la starea
iniţială monumentul şi zona de protecţie, iar dacă acest lucru este
imposibil, vor acoperi pagubele în modul stabilit de lege.
(2) Persoanele cu funcţii de răspundere şi alţi lucrători din vina
cărora persoanele juridice au suportat cheltuieli legate de acoperirea
pagubelor menţionate la alineatul (1) poartă răspundere materială în
modul stabilit de lege.
(3) Beneficiul obţinut în urma folosirii ilicite a monumentelor este
perceput în mod incontestabil de organele fiscale.
Art. 54. – Mărimea amenzii şi altor sancţiuni pecuniare, precum şi
suma despăgubirilor se stabilesc de instanţa de judecată şi de alte organe
competente, pornindu-se de la măsura în care este avariat sau distrus
monumentul, conform evaluării efectuate de direcţiile respective ale
Ministerului Culturii şi Turismului. Deţinătorului cu orice titlu juridic ce
s-a făcut vinovat de degradarea monumentului i se retrage dreptul de
posesiune, de proprietate ori de folosinţă a lui în condiţiile stabilite de
legislaţie.
Art. 55. – (1) Responsabil, în caz de nimicire, pierdere, vânzare fără
avizare, tărăgănare a lucrărilor de salvare, protejare, conservare şi
restaurare a monumentelor, este Ministerul Culturii şi Turismului,
precum şi deţinătorii.
(2) Serviciul de Stat de Arhivă este responsabil de evidenţa,
integritatea şi utilizarea monumentelor documentare ce se află în
păstrare la stat, precum şi de evidenţa monumentelor documentare ce se
află în proprietatea organizaţiilor obşteşti sau a persoanelor particulare.
(3) Responsabil de integritatea şi utilizarea monumentelor
documentare ce se află în proprietatea organizaţiilor obşteşti sau a
persoanelor particulare este deţinătorul.
(4) Departamentul de Stat pentru Protecţia Mediului Înconjurător şi
Resursele Naturale poartă răspundere pentru ocrotirea monumentelor
patrimoniului natural al Republicii Moldova menţionate la alineatele (2)
şi (3) ale articolului 2.
Art. 56. – Amenzile aplicate pe cale administrativă sau penală, alte
sancţiuni pecuniare percepute de organele competente pentru încălcarea
prezentei legi se varsă în bugetul de stat pentru a fi folosite în scopul
evidenţei, studierii, punerii în valoare, salvării, protejării, conservării şi
restaurării monumentelor.
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Art. 57. – Constatarea contravenţiilor se face de către persoanele cu
funcţii de răspundere ale organelor de stat pentru ocrotirea
monumentelor şi de comisiile împuternicite de Ministerul Culturii şi
Turismului (agentul constatator) în condiţiile prezentei legi. Mărimea
daunei aduse monumentului se determină în baza expertizei efectuate de
organele de stat pentru ocrotirea monumentelor, luându-se în
considerare valoarea monumentului şi costul pământului pe piaţa
mondială.
Art. 58. – (1) Nerespectarea prevederilor articolului 13 atrage după
sine retragerea dreptului de posesiune, proprietate sau folosinţă sau
evacuarea monumentelor în modul stabilit de lege.
(2) În cazurile prevăzute de legislaţie, monumentele pot fi
confiscate în baza deciziei instanţei de judecată competente.
[Art.58 modificat prin Legea nr.788-XIII din 26.03.1996]
Art. 59. – Orice activitate care pune în pericol integritatea
monumentelor urmează a fi coordonată cu organele de stat pentru
ocrotirea monumentelor sau cu organele de autoadministrare locală.
Executarea şi finanţarea activităţilor nesancţionate de organele
competente se interzic.
Art. 60. – Întreprinderile industriale şi agricole situate în rezervaţii
ori în zonele de protecţie ale monumentelor, cuprinse în Registrul
monumentelor, precum şi întreprinderile care, prin activitatea lor, pot
afecta integritatea monumentelor, ştirbind valoarea lor estetică, artistică
ori istorică, sunt obligate să verse în bugetele locale din beneficiul
propriu 0,5–5 la sută în baza deciziilor consiliilor raionale, municipale,
orăşeneşti ori comunale în conformitate cu avizul Ministerului Culturii
şi Turismului.
Art. 61. – Ordinul organelor de stat pentru ocrotirea monumentelor
prin care se interzic activităţile ce pot afecta integritatea monumentelor
sau pot deteriora zonele de protecţie este obligatoriu pentru toate
persoanele fizice şi juridice. Acest ordin se anulează de organul care l-a
emis.
Art. 62. – Organele puterii de stat şi ale administraţiei de stat au
dreptul să schimbe condiţiile de păstrare şi de conservare a
monumentelor. Ele pot schimba şi deţinătorul dacă statutul
monumentului şi prevederile contractului sunt încălcate.
Art. 63. – Dacă tratatul internaţional la care Republica Moldova
este parte prevede alte norme decât cele stabilite de prezenta lege, se
aplică prevederile tratatului internaţional.
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Mircea SNEGUR
Nr. 1530-XII. Chişinău, 22 iunie
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Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 218
din 17.09.2010
PRIVIND PROTEJAREA PATRIMONIULUI
ARHEOLOGIC
Publicat : 03.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 235-240 art Nr : 738
Data intrarii in vigoare: 03.03.2011
Patrimoniul arheologic este elementul esenţial care defineşte
vechimea şi originalitatea culturii, a istoriei şi a tradiţiilor fiecărui popor,
stat sau a unui spaţiu cultural în raport cu alte popoare, state sau spaţii
etnoculturale. Fiecare popor are obligaţia de a-şi păstra bunurile
culturale şi de a le valorifica în beneficiul întregii umanităţi.
Patrimoniul arheologic al Republicii Moldova – componentă de
bază a patrimoniului cultural naţional, supus unor grave ameninţări de
degradare, atât ca urmare a intensificării procesului de realizare a
proiectelor majore de amenajare complexă, de noi construcţii şi de
exploatare a terenurilor, cât şi din cauza riscurilor naturale, săpăturilor
clandestine sau insuficienţei de informare a publicului – necesită a fi
protejat, integrând organic politica de protejare a patrimoniului
arheologic în politicile culturale, educaţionale, de mediu, de dezvoltare
urbanistică şi de amenajare a teritoriului, de administrare a terenurilor
agricole, a solurilor şi a pădurilor.
În scopul asigurării unui cadru juridic coerent pentru protejarea şi
salvgardarea patrimoniului arheologic naţional, ajustat la prevederile
convenţiilor şi recomandărilor UNESCO şi ale Consiliului Europei
referitoare la acest important domeniu, la care Republica Moldova este
parte,
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Obiectul prezentei legi
Prezenta lege reglementează regimul juridic general al descoperirilor şi
al cercetării arheologice, precum şi protejarea patrimoniului arheologic,
parte componentă a patrimoniului cultural naţional.
Articolul 2. Noţiuni de bază
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
a) patrimoniu arheologic – ansamblu de bunuri materiale, apărute ca
rezultat al activităţii umane din trecut, păstrate în condiţii naturale la
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suprateran, subteran sau subacvatic, sub formă de situri arheologice
(aşezări, necropole, morminte izolate, tumuli, cetăţi, valuri, construcţii,
biserici, clădiri, anexe gospodăreşti etc.) sau bunuri mobile (obiecte sau
fragmente ale acestora), care, pentru a fi identificate şi studiate, necesită
aplicarea metodelor arheologice;
b) regim juridic general al descoperirilor şi al cercetării arheologice –
ansamblu de măsuri juridice, administrative, financiare, tehnice şi
ştiinţifice menite să asigure prospectarea, identificarea, descoperirea,
inventarierea, conservarea şi restaurarea, paza, întreţinerea şi punerea în
valoare a bunurilor arheologice, precum şi a terenurilor în care se găsesc
acestea, în vederea cercetării sau, după caz, a clasării acestora ca bunuri
culturale mobile sau ca monumente istorice;
c) protejare a patrimoniului arheologic – sistem de măsuri juridice şi
administrative cu caracter restrictiv şi punitiv, care au drept scop
evidenţa, conservarea, păstrarea şi restaurarea patrimoniului arheologic;
d) cercetare arheologică – ansamblu de măsuri cu caracter ştiinţific şi
tehnic menite să asigure prospectarea, identificarea, decopertarea prin
săpături arheologice sau aducerea la lumină prin alte metode,
investigarea, recoltarea, înregistrarea şi valorificarea ştiinţifică, inclusiv
prin publicaţii, a patrimoniului arheologic;
e) periegeză arheologică – investigaţie arheologică de suprafaţă sau
subacvatică care are drept scop identificarea unor vestigii arheologice
noi sau precizarea situaţiei siturilor deja cunoscute;
f) cercetare arheologică preventivă – investigaţie având drept scop
studierea vestigiilor arheologice care sunt sau pot fi afectate de factori
umani sau naturali, cum ar fi:
– lucrările de proiectare a unor noi construcţii, de modificare,
extindere sau reparare a căilor de comunicaţii sau a dotărilor tehnicoedilitare, inclusiv subterane şi subacvatice, excavările, exploatările de
cariere, construcţiile de reţele magistrale, reţelele de telecomunicaţii,
amplasarea de relee şi antene de telecomunicaţii, amenajările funciare,
lucrările de cercetare şi de prospectare a terenurilor (foraje şi excavări)
necesare efectuării studiilor geotehnice, precum şi orice alte lucrări care
afectează suprafaţa solului, subsolul sau fundul apelor curgătoare ori
stătătoare, indiferent dacă se execută în intravilanul sau în extravilanul
localităţii şi indiferent de forma de proprietate a terenului;
– lucrările de restaurare sau de reconstrucţie parţială sau totală a
monumentelor istorice;
– alunecările de teren, eroziunile solului etc.;
g) cercetare arheologică de supraveghere – investigaţie care are drept
scop monitorizarea şi intervenţiile arheologice operative în siturile
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arheologice aflate în zonele de construcţii, de amenajări teritoriale,
precum şi în zonele cu monumente de arhitectură aflate în proces de
restaurare sau reconstrucţie;
h) cercetare arheologică sistematică – investigaţie arheologică de
durată, executată în cadrul sitului arheologic în baza unui program
ştiinţific multianual;
i) cercetare arheologică de salvare – cercetare efectuată în regim de
urgenţă în scopul salvării siturilor arheologice aflate sub pericolul de a fi
distruse de factori umani sau naturali;
j) expertiză arheologică – evaluare ştiinţifică a potenţialului
arheologic al terenurilor şi a bunurilor mobile în scopul fundamentării
propunerilor ce ţin de protejarea şi cercetarea acestora şi, după caz, de
includere a lor în circuitul economic;
k) descoperire arheologică – identificare, prin intermediul săpăturilor
arheologice, a vestigiilor, a obiectelor şi a altor urme de activitate umană
din trecut;
l) descoperire arheologică întâmplătoare – depistare a bunurilor de
patrimoniu arheologic ca urmare a acţiunilor umane, altele decît
cercetarea arheologică specializată, sau a acţiunii factorilor naturali, care
conduc la modificări asupra mediului natural;
m) tezaur arheologic/comoară – bun sau ansamblu de bunuri mobile
cu o deosebită valoare artistică şi/sau documentară, ascunse sau
îngropate în trecut, al căror proprietar nu poate fi identificat sau a
pierdut, în condiţiile legii, dreptul de proprietate asupra lor, indiferent de
faptul că este vorba de o descoperire întâmplătoare sau în rezultatul unor
cercetări arheologice ori al unei anchete a organelor de drept sau că sunt
obţinute printr-o hotărâre judecătorească;
n) zonă cu potenţial arheologic – teren în care existenţa vestigiilor
arheologice este documentată ştiinţific sau este presupusă în baza unor
date indirecte;
o) zonă cu patrimoniu arheologic cunoscut şi cercetat – teren în care,
ca urmare a cercetării arheologice, au fost descoperite bunuri din
categoria celor prevăzute la lit. a);
p) zonă cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător – teren în
care existenţa bunurilor de patrimoniu arheologic s-a evidenţiat în mod
neprevăzut ca urmare a unor acţiuni umane, altele decât cercetarea
arheologică atestată, cum ar fi: lucrările de construcţii, prospecţiunile
geologice, inclusiv teledetecţia, lucrările agricole, precum şi alte tipuri
de lucrări şi cercetări efectuate subteran sau subacvatic, sau ca urmare a
unor acţiuni ale factorilor naturali, cum ar fi: seismele, alunecările de
teren, inundaţiile, eroziunile solului şi altele, şi în cazul cărora este
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necesară o cercetare arheologică în vederea înregistrării şi valorificării
ştiinţifice a acestora;
q) sit arheologic declarat zonă de interes naţional – zonă de interes
arheologic prioritar care se instituie asupra teritoriului ce cuprinde
siturile arheologice a căror cercetare ştiinţifică, protecţie şi punere în
valoare sunt de importanţă excepţională pentru istoria şi cultura
naţională şi internaţională prin mărturiile materiale, bunurile mobile sau
imobile, care fac parte sau sunt propuse să facă parte din categoria
„Tezaur al patrimoniului cultural naţional mobil‖ sau, după caz, din
categoria monumentelor istorice aflate în Lista patrimoniului mondial;
r) zonă cu patrimoniu arheologic reperat – teren delimitat în care
urmează să se efectueze cercetări arheologice pe baza informaţiilor sau a
studiilor ştiinţifice care atestă existenţa subterană sau subacvatică de
bunuri de patrimoniu arheologic, susceptibile să facă parte din
patrimoniul cultural naţional. Pînă la finalizarea cercetării arheologice şi
luarea măsurilor corespunzătoare de protecţie şi punere în valoare a
descoperirilor arheologice, zonele de protecţie a siturilor arheologice sau
istorice, instituite conform legii, sunt totodată şi zone cu patrimoniu
arheologic reperat;
s) zonă de protecţie a siturilor arheologice – spaţiu cu regim special
de protecţie, stabilit perimetral în preajma sitului arheologic pe o lăţime
de la 50 la 200 m, în funcţie de tipul şi importanţa obiectivului;
t) bază de date a siturilor arheologice – bază de date electronică în
care sunt înregistrate informaţii despre siturile arheologice incluse în
Repertoriul arheologic naţional şi în Registrul arheologic naţional;
u) instituţie de profil arheologic – instituţie care promovează şi
realizează investigaţii arheologice sistematice şi dispune de cel puţin un
specialist titular în domeniul arheologiei cu grad ştiinţific de doctor sau
doctor habilitat, atestat în calitate de arheolog-expert;
v) finanţator al cercetării arheologice – instituţie publică sau privată,
societate comercială sau organizaţie necomercială, persoană fizică, care
finanţează investigaţiile arheologice;
w) arheolog profesionist – persoană cu studii superioare sau
postuniversitare de specialitate, atestată de către Comisia Naţională
Arheologică şi înregistrată în Registrul arheologilor din Republica
Moldova;
x) autorizaţie de cercetare arheologică – document de autorizare
pentru efectuarea cercetărilor arheologice de teren, eliberat de către
Ministerul Culturii în baza deciziei Comisiei Naţionale Arheologice, ca
urmare a examinării solicitărilor venite în scris din partea instituţiilor de
profil arheologic din Republica Moldova.
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Capitolul II
SISTEMUL DE PROTEJARE A
PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC
Articolul 3. Ierarhizarea sistemului de protejare a patrimoniului
arheologic
(1) Statul garantează şi asigură protejarea patrimoniului arheologic în
condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.
(2) Parlamentul asigură cadrul legislativ pentru realizarea politicii de
stat privind protejarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului
arheologic, aprobă strategiile naţionale în domeniu şi finanţarea acestora
de la bugetul de stat.
(3) Guvernul asigură realizarea politicii de stat în domeniul protejării
patrimoniului arheologic, aprobă cadrul normativ, planurile de acţiuni şi
programele de stat privind protejarea, conservarea şi restaurarea
patrimoniului arheologic.
(4) Ministerul Culturii este autoritatea administraţiei publice centrale
de specialitate care răspunde de elaborarea politicilor, a strategiilor şi a
normelor specifice în vederea protejării patrimoniului arheologic
naţional şi care asigură aplicarea în practică a acestora, precum şi a
programelor privind protejarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea
patrimoniului arheologic.
(5) Agenţia Naţională Arheologică reprezintă instituţia publică
specializată, subordonată Ministerului Culturii, care realizează politica
de stat în domeniul protejării şi valorificării patrimoniului arheologic.
(6) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi şi de
nivelul al doilea cooperează cu autorităţile centrale de specialitate, în
condiţiile legii, în vederea întocmirii de programe privind protejarea,
conservarea şi restaurarea patrimoniului arheologic. Pentru îndeplinirea
acestor programe, autorităţile administraţiei publice locale pot prevedea
în bugetele lor anuale mijloace pentru finanţarea sau cofinanţarea
activităţilor de salvgardare a patrimoniului arheologic. Totodată,
autorităţile administraţiei publice locale beneficiază în acest scop de
transferuri cu destinaţie specială din bugetul de stat, în condiţiile legii.
(7) Academia de Ştiinţe a Moldovei elaborează şi pune în aplicare
programe de cercetare ştiinţifică şi de salvare a siturilor arheologice;
propune şi realizează, în colaborare cu Ministerul Culturii, cu autorităţile
administraţiei publice locale, cu alte instituţii de cercetare, măsuri şi
programe de stat privind protejarea, conservarea, restaurarea şi
valorificarea siturilor arheologice; în comun cu alte instituţii de profil
arheologic, anual, pune la dispoziţia Ministerului Culturii date privind
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siturile arheologice nou-descoperite, care sunt luate la evidenţa de stat în
modul corespunzător.
(8) Autorităţile publice centrale, instituţiile de specialitate
subordonate acestora şi autorităţile administraţiei publice locale
colaborează şi răspund conform legii de activitatea de protejare a
patrimoniului arheologic.
(9) Persoanele fizice şi juridice care, prin acţiunile lor, pot afecta
direct sau indirect siturile arheologice sau zonele cu potenţial arheologic
sunt obligate să-şi coordoneze activităţile preconizate cu Ministerul
Culturii prin prezentarea spre avizare a tuturor proiectelor ce
preconizează intervenţii asupra solului şi subsolului, în scopul de a evita
deteriorarea sau distrugerea patrimoniului arheologic.
(10) Lucrările de inspectare şi de salvare a siturilor arheologice care se
află în zonele de construcţii noi, de amenajare a terenurilor şi orice alte
lucrări care afectează solul în adâncime vor fi finanţate din contul
organizaţiilor/instituţiilor care intenţionează să efectueze aceste lucrări,
conform legislaţiei în vigoare.
(11) Săpăturile arheologice se realizează în condiţiile prezentei legi de
către personalul de specialitate atestat şi înregistrat în Registrul
arheologilor din Republica Moldova, potrivit prevederilor
Regulamentului privind cercetarea şi expertiza arheologică aprobat de
Ministerul Culturii la propunerea Comisiei Naţionale Arheologice, cu
respectarea normelor privind standardele şi procedurile arheologice şi
conform Codului deontologic al arheologilor din Republica Moldova.
Articolul 4. Clasarea şi protejarea bunurilor de patrimoniu arheologic
(1) Bunurile de patrimoniu arheologic sunt parte integrantă a
patrimoniului cultural naţional şi sunt clasate şi protejate ca bunuri de
patrimoniu cultural naţional mobil sau imobil.
(2) Persoana care a descoperit întâmplător materiale arheologice sau
administratorul terenului în care s-a făcut descoperirea arheologică
întâmplătoare este obligat, în termen de cel mult 48 de ore din momentul
descoperirii, să aducă la cunoştinţa autorităţii administraţiei publice
locale acest fapt şi să predea materialele găsite. Autoritatea
administraţiei publice locale este obligată să asigure paza descoperirii şi
să informeze oficial, în termen de cel mult 24 de ore, Ministerul Culturii.
Articolul 5. Mecanisme de protejare a patrimoniului arheologic
(1) Prin protejarea bunurilor şi terenurilor cu patrimoniu arheologic
din zonele definite la art. 2 se înţelege adoptarea măsurilor ştiinţifice,
administrative şi tehnice care urmăresc păstrarea vestigiilor descoperite
întâmplător sau ca urmare a cercetării arheologice până la clasarea
bunurilor respective sau până la finalizarea cercetării arheologice, prin
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instituirea de către Agenţia Naţională Arheologică de obligaţii în sarcina
proprietarilor, administratorilor sau titularilor de alte drepturi reale
asupra terenurilor care conţin sau au conţinut bunurile de patrimoniu
arheologic respective, precum şi prin reglementarea sau interzicerea
activităţilor umane, inclusiv a celor autorizate anterior.
(2) Descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se
confirmă că un teren în care a fost evidenţiat patrimoniu arheologic
poate fi restituit activităţilor umane curente ca urmare a finalizării
cercetării de specialitate sau a distrugerii acestuia. Descărcarea de
sarcină arheologică este obligatorie în cazul construcţiilor pentru care se
solicită autorizaţie de construire.
(3) Certificatul de descărcare de sarcină arheologică reprezintă actul
administrativ emis în condiţiile prezentei legi, prin care se anulează
regimul de protecţie instituit anterior asupra terenului în care au fost
evidenţiate bunuri arheologice.
(4) Certificatul de descărcare de sarcină arheologică este emis de
către Ministerul Culturii, în baza propunerii Agenţiei Naţionale
Arheologice, la cererea în scris a beneficiarului lucrărilor preconizate.
(5) În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic cunoscut şi cercetat,
regimul de protecţie este reglementat de legislaţia privind protecţia
monumentelor istorice şi a bunurilor mobile care fac parte din
patrimoniul cultural naţional.
(6) Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate şi instituite
conform legii, beneficiază de protecţia acordată zonelor ocrotite, precum
şi de măsurile specifice de protecţie prevăzute de prezenta lege.
(7) Proiectele de construcţie sau de alt gen ce presupun intervenţii
asupra solului în zonele cu patrimoniu arheologic sunt avizate de către
Ministerul Culturii în baza expertizei Agenţiei Naţionale Arheologice.
(8) Zona cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător se
delimitează în perimetrul locului descoperirii arheologice întâmplătoare,
după caz:
a) pe toată suprafaţa terenului care face obiectul autorizaţiei de
construire;
b) pe o rază de 50 de metri de la locul descoperirii, în cazul în care
descoperirea s-a făcut ca urmare a lucrărilor agricole sau a altor lucrări
care nu au nevoie de autorizaţie de construire ori în cazul descoperirilor
înâmplătoare, inclusiv de tezaure;
c) pe toată suprafaţa terenului afectat de acţiunea distructivă a unor
factori naturali.
(9) În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidenţiat
întâmplător, în interiorul zonei delimitate conform alin. (8) se instituie
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temporar, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 12 luni, din momentul
descoperirii de bunuri arheologice, în vederea cercetării şi stabilirii
regimului de protecţie, regimul de protecţie pentru bunurile arheologice
şi zonele cu potenţial arheologic.
(10) Până la descărcarea de sarcină arheologică, terenul care face
obiectul cercetării este ocrotit ca sit arheologic conform legii.
(11) În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidenţiat
întâmplător, până la descărcarea de sarcină arheologică, se întrerup
lucrările de construcţie sau de alt gen ce presupun intervenţii asupra
solului, în scopul efectuării cercetărilor arheologice de salvare.
(12) Normele privind procedurile şi standardele arheologice se
stabilesc prin ordin al ministrului culturii, la recomandarea Comisiei
Naţionale Arheologice, în conformitate cu prevederile prezentei legi, şi
se aplică tuturor tipurilor de cercetare arheologică.
(13) Toate etapele cercetării arheologice sunt parte integrantă a
activităţii de cercetare ştiinţifică, aşa cum este definită de legislaţia de
profil.
(14) Cercetările arheologice constând din inventariere, prospectare,
săpături, supraveghere şi intervenţii asupra materialului arheologic vor fi
întreprinse conform Regulamentului privind cercetarea şi expertiza
arheologică.
(15) Cercetările arheologice se realizează în baza autorizaţiei de
cercetare arheologică, conform unui proiect avizat de către Comisia
Naţională Arheologică şi se finalizează cu rapoarte ştiinţifice elaborate
conform Regulamentului privind cercetarea şi expertiza arheologică.
(16) Cercetările arheologice în fondul ariilor naturale ocrotite de
stat se efectuează cu avizul autorităţii administraţiei publice centrale de
mediu.
(17) Cercetările arheologice preventive sunt parte componentă a
strategiilor de dezvoltare economico-socială durabilă, de dezvoltare a
mediului, de urbanism şi amenajare a teritoriului, de dezvoltare a
turismului atât la nivel naţional, cât şi local.
(18) Utilizarea detectoarelor de metale şi a altor mijloace de
teledetecţie, cercetarea geofizică şi aeriană în siturile arheologice şi în
zonele cu potenţial arheologic sunt permise numai în scopuri de
cercetare ştiinţifică, în baza autorizaţiei eliberate de Ministerul Culturii.
Articolul 6. Cercetarea arheologică preventivă
(1) În cazul executării lucrărilor de construire, modificare, extindere
sau reparare a căilor de comunicaţie, de curăţare a lacurilor, de
construire a tuturor tipurilor de conducte, de plantare a pădurilor, a
livezilor, a viilor şi în cazul executării altor lucrări agricole sau de
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ameliorări funciare, de construire a clădirilor private sau de stat, de
executare a excavărilor, inclusiv exploatări de cariere, dotări tehnicoedilitare subterane sau subacvatice, care pot deteriora patrimoniul
arheologic, investitorii persoane fizice ori juridice de drept public sau
privat, instituţiile de proiectare, alte instituţii private sau de stat,
instituţiile publice finanţatoare au obligaţia de a solicita Agenţiei
Naţionale Arheologice efectuarea unui control preventiv în ceea ce
priveşte prezenţa/lipsa vestigiilor arheologice şi avizarea proiectelor
lucrărilor prevăzute.
(2) Investitorii persoane fizice ori juridice de drept public sau privat
finanţatoare ale proiectelor, în limitele alocaţiilor aprobate, finanţează:
a) prospectarea arheologică a zonei incluse în proiect;
b) cercetarea arheologică preventivă, în cazul identificării vestigiilor
arheologice în zona afectată de lucrări;
c) cercetarea arheologică de supraveghere pe întreaga durată a
lucrărilor, în cazul zonelor cu potenţial arheologic;
d) conservarea şi punerea în valoare, după caz, a descoperirilor
arheologice din zona afectată de lucrări.
Articolul 7. Cadastrul arheologic
(1) Cadastrul arheologic reprezintă sistemul de evidenţă de stat a
siturilor arheologice şi a zonelor cu patrimoniu arheologic, elaborat în
baza Registrului arheologic naţional, care conţine date referitoare la
amplasamentul, statutul juridic, regimul de protecţie şi zona de protecţie
a acestora. Cadastrul arheologic este aprobat de Guvern.
(2) Instituirea, administrarea şi dezvoltarea cadastrului arheologic
sunt de competenţa Agenţiei Naţionale Arheologice şi se finanţează de
la bugetul de stat.
(3) Cadastrul arheologic este parte a cadastrului bunurilor imobile
din Republica Moldova.
Articolul 8.Exercitarea dreptului de proprietate asupra patrimoniului
arheologic
(1) Toate bunurile patrimoniului arheologic, ca parte integrantă a
patrimoniului cultural naţional, aparţin domeniului public al statului,
indiferent de tipul de proprietate asupra terenului în care acestea sunt
situate sau din care au fost recuperate, şi sunt protejate de lege.
(2) Condiţiile exercitării dreptului de proprietate asupra
patrimoniului arheologic, inclusiv restricţiile stabilite prin prezenta lege,
sunt obligatorii şi se extind asupra tuturor subiecţilor dreptului de
proprietate, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de
organizare.
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(3) Bunurile patrimoniului arheologic sunt inalienabile, insesizabile
şi imprescriptibile.
(4) Dreptul de a dispune de patrimoniu arheologic este exercitat de
Guvern, prin intermediul Ministerului Culturii.
(5) Consiliile raionale, municipale, orăşeneşti, comunale şi săteşti
exercită dreptul de a dispune de terenurile cu patrimoniu arheologic
aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale corespunzătoare
(raion, municipiu, oraş, comună, sat).
(6) Dreptul de a dispune de terenurile cu patrimoniu arheologic
imobil aflat în proprietate privată este exercitat de către proprietarul
terenului, cu respectarea strictă a prevederilor prezentei legi.
(7) Patrimoniul arheologic care nu are proprietar sau al cărui
proprietar nu este cunoscut trece în proprietatea statului în modul stabilit
de legislaţia în vigoare.
(8) Toate bunurile arheologice imobile şi mobile sunt luate la
evidenţa de stat.
Articolul 9. Regimul juridic al terenurilor cu patrimoniu arheologic
(1) Terenurile cu patrimoniu arheologic din domeniul public al
statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale nu pot fi înstrăinate, dar
pot fi date în folosinţă. Toate actele juridice sau acţiunile care, în mod
direct ori indirect, violează dreptul de proprietate publică asupra
terenurilor cu patrimoniu arheologic sunt lovite de nulitate absolută.
(2) Terenurile cu patrimoniu arheologic aflate în proprietate privată
pot fi vândute, donate sau înstrăinate în corespundere cu legislaţia în
vigoare, cu notificarea prealabilă obligatorie a Ministerului Culturii şi
stabilirea pentru deţinătorii de teren, în contractele de vânzarecumpărare a terenurilor respective, a responsabilităţilor de protecţie a
patrimoniului arheologic. La vânzarea-cumpărarea terenurilor cu
patrimoniu arheologic, statul are dreptul de preemţiune.
(3) În caz de conflict armat, bunurile patrimoniului arheologic sunt
protejate conform convenţiilor internaţionale, care prevăd pedeapsa
pentru furtul, jefuirea şi distrugerea lor.
Articolul 10. Regimul juridic al patrimoniului arheologic
(1) Proprietarii terenurilor cu situri arheologice, precum şi titularii
dreptului de administrare a acestora, au obligaţia de a permite accesul
personalului autorizat de Ministerul Culturii în vederea cercetării
arheologice şi protejării patrimoniului arheologic şi de a asigura
măsurile de protecţie şi de pază a bunurilor patrimoniului arheologic
conform legii.
(2) Ca urmare a protecţiei speciale a siturilor arheologice înscrise în
Registrul arheologic naţional, proprietarii sau arendaşii terenurilor cu
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patrimoniu arheologic aflate în proprietate privată sunt îndreptăţiţi la
plata unor despăgubiri pentru veniturile agricole nerealizate pe terenurile
care fac obiectul săpăturilor arheologice pentru perioada în care se
desfăşoară acestea, în cuantumurile şi în condiţiile stabilite prin
metodologia aprobată de Guvern.
(3) Aducerea terenului la condiţia iniţială revine finanţatorului
cercetării arheologice.
Articolul 11. Regimul juridic al tezaurelor/comorilor descoperite
(1) În cazul descoperirii unui tezaur/unei comori, acestea sunt
transmise în proprietatea statului în termen de cel mult 72 de ore din
momentul descoperirii. Proprietarul terenului în care a fost descoperit
tezaurul/comoara, precum şi descoperitorul au dreptul la o recompensă
conform prevederilor din Codul civil al Republicii Moldova.
(2) Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică persoanelor care au
efectuat, în condiţiile legii, inclusiv în cadrul exercitării obligaţiilor de
serviciu, în interesul unor terţi, cercetări arheologice şi alte investigaţii
legale în urma cărora a fost descoperit tezaurul/comoara.
Capitolul III
ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR PUBLICE CENTRALE
ŞI INSTRUMENTELE DE LUCRU ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII
PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC
Articolul 12. Autorităţile publice cu atribuţii în domeniul protejării
patrimoniului arheologic
(1) Ministerul Culturii îşi exercită atribuţiile în domeniul protejării
patrimoniului arheologic direct sau prin instituţiile şi structurile
subordonate.
(2) Atribuţiile de bază ale Ministerului Culturii în domeniul
protejării patrimoniului arheologic sunt următoarele:
a) elaborarea politicilor, strategiilor şi programelor naţionale în
domeniul protejării, conservării, restaurării şi valorificării patrimoniului
arheologic;
b) implementarea, prin instituţiile şi structurile specializate
subordonate, a politicii de stat şi a strategiei naţionale în domeniul
protejării, conservării, restaurării şi valorificării patrimoniului
arheologic;
c) elaborarea normelor şi metodologiilor specifice, precum şi
monitorizarea respectării prevederilor legale în domeniu;
d) monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei privind
protejarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului
arheologic;
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e) asigurarea îndeplinirii angajamentelor asumate prin convenţiile
internaţionale referitoare la protejarea patrimoniului arheologic la care
Republica Moldova este parte;
f) înaintarea propunerilor privind ajustarea la tratatele internaţionale
a cadrului juridic existent în domeniul protejării patrimoniului cultural.
(3) În scopul promovării unei politici durabile în domeniul protejării
şi valorificării patrimoniului arheologic, Ministerul Culturii:
a) creează Comisia Naţională Arheologică, ca organ consultativ în
domeniu, şi asigură activitatea ei;
b) elaborează şi actualizează, la propunerea Comisiei Naţionale
Arheologice, standardele şi procedurile arheologice, aprobă
Regulamentul privind cercetarea şi expertiza arheologică, Codul
deontologic al arheologilor din Republica Moldova şi monitorizează
respectarea acestora;
c) eliberează, la propunerea Comisiei Naţionale Arheologice,
autorizaţii de cercetare arheologică pentru periegeze arheologice,
săpături arheologice preventive, supraveghere arheologică şi săpături
arheologice sistematice;
d) elaborează modele de cerere de autorizaţie, certificate, avize şi
fişe tehnice necesare cercetării arheologice;
e) aprobă metodologia de planificare, executare şi control privind
săpăturile arheologice preventive;
f) stabileşte un sistem de norme privind calculele estimative în
cercetarea arheologică;
g) supraveghează şi verifică lucrările de conservare şi restaurare,
rezervându-şi dreptul de a le întrerupe în caz de nerespectare a
prevederilor legii şi a normelor tehnico-ştiinţifice;
h) coordonează programul anual de cercetări arheologice din
Republica Moldova;
i) instituie Registrul arheologilor din Republica Moldova şi asigură
actualizarea lui periodică;
j) coordonează inspecţia arheologică la nivel naţional;
k) aprobă listele siturilor arheologice propuse pentru clasare;
l) administrează dosarele de clasare a siturilor arheologice în
Registrul arheologic naţional;
m) avizează documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului
care cuprinde situri arheologice sau zone cu potenţial arheologic;
n) asigură editarea anuală a Buletinului Comisiei Naţionale
Arheologice;
o) organizează, în comun cu alte instituţii de specialitate, sesiunea
anuală de rapoarte arheologice;

145

p) formează colecţiile arheologice naţionale şi asigură condiţii
adecvate de păstrare a acestora;
q) formează arhiva de rapoarte arheologice şi documentaţie
arheologică de teren, asigură condiţii adecvate de păstrare şi de
exploatare a acesteia;
r) înregistrează şi monitorizează colecţiile private de bunuri
arheologice.
Articolul 13. Comisia Naţională Arheologică
(1) Comisia Naţională Arheologică este un organ consultativ, care
reprezintă autoritatea ştiinţifică în domeniul ocrotirii patrimoniului
arheologic şi activează pe lângă Ministerul Culturii.
(2) Comisia Naţională Arheologică elaborează şi propune
Ministerului Culturii spre aprobare planuri de acţiuni pentru
implementarea strategiilor, politicilor şi programelor naţionale privind
protejarea, cercetarea şi valorificarea patrimoniului arheologic.
(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale
Arheologice este aprobat prin ordin al ministrului culturii.
(4) Comisia Naţională Arheologică are următoarele atribuţii:
a) elaborează recomandările de rigoare privind strategiile şi
politicile din domeniul evidenţei, clasării, ocrotirii, cercetării,
valorificării şi administrării patrimoniului arheologic naţional;
b) efectuează expertiza investigaţiilor arheologice de teren din
Republica Moldova şi a calităţii rapoartelor arheologice;
c) decide şi înaintează spre aprobare ministrului culturii propuneri
pentru eliberarea autorizaţiilor nominale de săpături arheologice
sistematice şi de salvare pe teritoriul Republicii Moldova;
d) propune spre aprobare Ministerului Culturii normele şi
metodologiile din domeniul cercetării arheologice;
e) elaborează şi propune ministrului culturii spre aprobare
Regulamentul privind cercetarea şi expertiza arheologică şi Codul
deontologic al arheologilor din Republica Moldova;
f) avizează metodologia de clasare a siturilor arheologice în
Registrul arheologic naţional, care se aprobă prin ordin al ministrului
culturii;
g) avizează listele siturilor arheologice propuse pentru clasare;
h) avizează metodologia elaborării şi administrării Repertoriului
arheologic naţional şi Registrului arheologic naţional;
i) avizează actualizarea Registrului arheologic naţional;
j) avizează şi propune spre aprobare ministrului culturii
Regulamentul privind Registrul arheologilor din Republica Moldova;
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k) efectuează atestarea specialiştilor pentru a fi înscrişi în Registrul
arheologilor din Republica Moldova şi propune deciziile respective spre
aprobare ministrului culturii;
l) avizează studiile de fundamentare pentru definirea, instituirea şi
delimitarea zonelor ocrotite care cuprind patrimoniu arheologic;
m) avizează instituirea şi delimitarea zonelor ocrotite care cuprind
patrimoniu arheologic şi le propune spre aprobare ministrului culturii;
n) propune autorităţilor publice centrale achiziţionarea de terenuri
cu bunuri de patrimoniu arheologic;
o) reprezintă Republica Moldova în cadrul organismelor
internaţionale similare de specialitate;
p) avizează planul cercetărilor arheologice efectuate de misiunile
arheologice moldovene pe teritoriul altor state;
q) examinează contestaţiile din domeniul său de competenţă;
r) îndeplineşte alte atribuţii din domeniu în condiţiile legii.
Articolul 14. Agenţia Naţională Arheologică
(1) Pentru realizarea politicii statului în domeniul protejării şi
valorificării patrimoniului arheologic, Guvernul creează Agenţia
Naţională Arheologică.
(2) Agenţia Naţională Arheologică este o instituţie publică
autonomă, cu statut de persoană juridică distinctă şi buget separat,
subordonată Ministerului Culturii.
(3) Activitatea Agenţiei Naţionale Arheologice se finanţează de la
bugetul de stat, din prestări de servicii şi din alte mijloace intrate legal în
posesia instituţiei. Bugetul Agenţiei se formează anual şi este coordonat
cu Ministerul Culturii.
(4) Agenţia Naţională Arheologică îşi exercită atribuţiile în
corespundere cu prezenta lege şi cu Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Agenţiei Naţionale Arheologice.
(5) Regulamentul, structura şi efectivul-limită al Agenţiei Naţionale
Arheologice se aprobă prin hotărâre de Guvern.
(6) Agenţia Naţională Arheologică este administrată de un director
general, numit şi eliberat din funcţie în condiţiile legii, prin ordin al
ministrului culturii.
(7) Directorul general al Agenţiei Naţionale Arheologice are în
subordinea sa un director general adjunct, numit şi eliberat din funcţie
prin ordin al ministrului culturii.
(8) Agenţia Naţională Arheologică are următoarele atribuţii de bază:
a) implementează strategiile, politicile şi programele naţionale
privind protejarea şi valorificarea patrimoniului arheologic;
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b) elaborează studii de fundamentare pentru definirea, instituirea şi
delimitarea zonelor ocrotite ce cuprind patrimoniu arheologic;
c) elaborează planurile de management ale siturilor arheologice;
d) administrează siturile arheologice din Republica Moldova;
e) efectuează inspecţia arheologică la nivel naţional;
f) coordonează cu instituţiile de profil arheologic şi cu autorităţile
administraţiei publice locale activităţile de valorificare a siturilor
arheologice;
g) realizează, în colaborare cu instituţiile de cercetare, activităţile de
salvare a siturilor arheologice;
h) administrează, deţine şi completează anual, în baza informaţiilor
oferite de instituţiile de profil:
– Repertoriul arheologic naţional, baza de date a siturilor
arheologice din Republica Moldova;
– Registrul arheologic naţional;
– Registrul arheologilor din Republica Moldova;
i) elaborează metodologia de clasare a siturilor arheologice în
Registrul arheologic naţional;
j) elaborează, în colaborare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei,
listele siturilor arheologice propuse pentru clasare;
k) elaborează, în colaborare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei,
metodologia întocmirii şi administrării Repertoriului arheologic naţional
şi Registrului arheologic naţional;
l) elaborează Regulamentul privind Registrul arheologilor din
Republica Moldova;
m) efectuează, contra plată, în scopul descărcării de sarcină
arheologică, expertiza ştiinţifico-tehnică a tuturor proiectelor de
construcţii, amenajare sau modificare a terenurilor şi stabileşte
termenele, modul şi costurile necesare pentru efectuarea săpăturilor
arheologice preventive;
n) organizează şi, după caz, efectuează, contra plată, cercetări
arheologice preventive, de salvare şi de supraveghere;
o) avizează, în baza referatelor de specialitate, lucrările ce urmează
a fi efectuate în zonele cu patrimoniu arheologic reperat;
p) avizează documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului,
care cuprinde situri arheologice sau zone cu patrimoniu arheologic
reperat;
q) asigură supravegherea ştiinţifică a lucrărilor la care au fost
consemnate descoperiri arheologice întâmplătoare, declanşând, după
caz, procedurile de clasare prevăzute de lege;

148

r) face propuneri privind eliberarea certificatului de descărcare de
sarcină arheologică în cazul siturilor arheologice distruse sau aflate sub
pericolul de a fi distruse;
s) pune la dispoziţia autorităţii administraţiei publice locale date
complete privind siturile arheologice aflate pe teritoriul administrativ al
acesteia; instruieşte autoritatea administraţiei publice locale în probleme
ce ţin de protecţia şi valorificarea patrimoniului arheologic.
Articolul 15. Repertoriul arheologic naţional
(1) Repertoriul arheologic naţional cuprinde lista tuturor siturilor
arheologice descoperite pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv a
siturilor demolate în timpul investigaţiilor de specialitate ori distruse de
factori naturali sau antropici.
(2) Repertoriul arheologic naţional, pe suport de hârtie şi în formă
electronică, este elaborat şi administrat de către Agenţia Naţională
Arheologică potrivit Regulamentului privind Repertoriul arheologic
naţional, aprobat prin ordin al ministrului culturii.
(3) Repertoriul arheologic naţional este elaborat în baza datelor
ştiinţifice publicate, a celor de arhivă, precum şi a datelor ştiinţifice
recente, oferite de către instituţiile de profil arheologic.
(4) Specialiştii în domeniul arheologiei şi instituţiile de profil
arheologic sunt obligate să prezinte anual Agenţiei Naţionale
Arheologice date privind siturile arheologice nou-descoperite, fiind
respectate drepturile de autor ale cercetătorilor conform legislaţiei în
domeniul protecţiei dreptului de autor.
(5) Repertoriul arheologic naţional cuprinde texte, imagini, date
cartografice, topografice şi ştiinţifice, precum şi orice alte informaţii
privind:
a) zonele cu potenţial arheologic cunoscut şi cercetat, zonele cu
potenţial arheologic necercetat şi, pe măsură ce acestea devin cunoscute,
zonele al căror potenţial arheologic devine cunoscut întâmplător;
b) siturile arheologice în care s-au efectuat sau sunt în curs de
desfăşurare cercetări arheologice;
c) datele provenite din fişele de evidenţă a bunurilor mobile
descoperite în zonele cu potenţial arheologic prevăzute la lit. a) şi
siturile arheologice prevăzute la lit. b).
(6) Repertoriul arheologic naţional se reactualizează anual în baza
informaţiilor oferite de către specialişti şi instituţii de profil arheologic
ca rezultat al noilor descoperiri arheologice întâmplătoare, al cercetării
arheologice sistematice şi al periegezei arheologice.
Articolul 16. Registrul arheologic naţional
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(1) Registrul arheologic naţional cuprinde lista siturilor arheologice
existente, de importanţă naţională şi internaţională, incluse în Registrul
monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat.
(2) Registrul arheologic naţional este elaborat în baza Repertoriului
arheologic naţional de către Agenţia Naţională Arheologică, în
colaborare cu instituţiile de profil arheologic, şi aprobat de Parlament în
modul stabilit.
(3) Registrul arheologic naţional este administrat de către Agenţia
Naţională Arheologică.
(4) Registrul arheologic naţional se reactualizează periodic de către
Parlament în baza propunerilor înaintate de Ministerul Culturii.
Articolul 17. Registrul arheologilor din Republica Moldova
(1) Registrul arheologilor din Republica Moldova cuprinde lista
arheologilor profesionişti din Republica Moldova care, în conformitate
cu categoria deţinută, au dreptul să realizeze periegeze arheologice,
cercetări arheologice preventive, de supraveghere sau sistematice.
(2) În conformitate cu calificarea atinsă, arheologul poate fi atestat
la următoarele categorii profesionale: debutant, specialist şi expert.
Arheologul atestat este salarizat în corespundere cu legislaţia în vigoare.
(3) Atestarea arheologilor pentru categoriile profesionale se
efectuează de Ministerul Culturii la propunerea Comisiei Naţionale
Arheologice.
(4) Registrul arheologilor din Republica Moldova este aprobat de
Ministerul Culturii şi administrat de Agenţia Naţională Arheologică
potrivit unui regulament aprobat prin ordin al ministrului culturii.
Capitolul IV
ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE LOCALE
Articolul 18. Atribuţiile principale ale autorităţilor administraţiei
publice locale
În vederea protejării patrimoniului arheologic şi a respectării
prevederilor legale în acest domeniu, autorităţile administraţiei publice
locale au următoarele atribuţii principale:
a) cooperează cu organismele şi instituţiile publice cu
responsabilităţi în domeniul protejării patrimoniului arheologic pentru
punerea în aplicare şi urmărirea respectării deciziilor acestora;
b) asigură protejarea patrimoniului arheologic rezultat ca urmare a
cercetărilor arheologice sistematice sau preventive şi a descoperirilor
arheologice întâmplătoare aflate pe terenurile proprietate publică a
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unităţilor administrativ-teritoriale respective şi pot participa la
cofinanţarea acestor activităţi, în condiţiile legii;
c) colaborează cu persoane fizice sau juridice de drept public ori
privat pentru finanţarea cercetării şi punerea în valoare a descoperirilor
arheologice;
d) finanţează cercetarea arheologică în vederea descărcării de
sarcină arheologică a terenurilor pe care se efectuează lucrări publice
pentru care sunt ordonatori principali de credite, prevăzând distinct
sumele necesare în acest scop în bugetele lucrărilor pe care le
finanţează;
e) cuprind în programele de dezvoltare economico-socială şi
urbanistică, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice
privind protejarea patrimoniului arheologic; aprobă documentaţia de
urbanism şi de amenajare a teritoriului, în conformitate cu avizele de
specialitate emise de instituţiile şi subdiviziunile Ministerului Culturii, şi
elaborează sau modifică astfel de documentaţie în scopul stabilirii
măsurilor de protecţie a patrimoniului arheologic evidenţiat întâmplător,
potrivit legii;
f) colaborează cu Agenţia Naţională Arheologică, transmiţând
acesteia informaţii actualizate cu privire la cererile pentru emiterea
autorizaţiei de construire în zonele cu patrimoniu arheologic reperat;
g) precizează în certificatul de urbanism regimul imobilelor aflate în
zone cu patrimoniu arheologic reperat;
h) întreprind măsurile administrative corespunzătoare şi notifică
proprietarilor de terenuri cu patrimoniu arheologic, precum şi titularilor
dreptului de administrare a acestora, obligaţiile ce le revin pentru
prevenirea degradării descoperirilor arheologice întâmplătoare.
Articolul 19. Atribuţii specifice
În domeniul protejării patrimoniului arheologic situat pe terenurile
unităţii administrativ-teritoriale, primarul, în limitele teritoriului
administrat, are următoarele atribuţii specifice:
a) dispune suspendarea autorizaţiei de construire şi sistarea oricăror
lucrări de construire/desfiinţare a construcţiilor în cazul descoperirii de
vestigii arheologice, anunţă, în cel mult 48 de ore, instituţiile abilitate
din cadrul Ministerului Culturii despre aceasta, organizează paza
descoperirilor arheologice întâmplătoare până la preluarea acestora de
către specialiştii abilitaţi;
b) eliberează, în baza şi în conformitate cu avizul Agenţiei
Naţionale Arheologice, autorizaţia de construire/desfiinţare pentru
lucrările din zonele cu patrimoniu arheologic reperat, precum şi pentru
lucrările din zonele cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător;
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c) asigură paza şi protecţia patrimoniului arheologic, semnalând de
urgenţă instituţiile abilitate din cadrul Ministerului Culturii despre orice
nerespectare a legii;
d) dispune de copii actualizate de pe Repertoriul arheologic naţional
şi de pe Registrul siturilor arheologice în partea ce se referă la siturile
arheologice din raza localităţii administrate şi verifică periodic, în baza
acestor documente, starea de conservare a siturilor;
e) informează populaţia locală cu privire la siturile arheologice din
raza localităţii administrate, precum şi cu privire la măsurile de protecţie
a acestor bunuri culturale.
Capitolul V
CONLUCRAREA ORGANELOR DE STAT CU ASOCIAŢIILE
ŞI FUNDAŢIILE OBŞTEŞTI ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII
PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC
Articolul 20. Activitatea Parlamentului
Parlamentul încurajează, în condiţiile prevăzute de legislaţia în
vigoare, activitatea asociaţiilor şi fundaţiilor obşteşti şi a persoanelor
particulare care îşi propun ca scop protejarea şi punerea în valoare a
patrimoniului arheologic.
Articolul 21. Activitatea Guvernului
Guvernul susţine, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare,
activitatea asociaţiilor şi fundaţiilor obşteşti privind evidenţa, cercetarea,
punerea în valoare, salvarea, protejarea, conservarea, restaurarea şi
promovarea patrimoniului arheologic.
Articolul 22. Activitatea Ministerului Culturii
Ministerul Culturii oferă, la solicitarea asociaţiilor şi fundaţiilor
obşteşti, informaţii despre siturile arheologice, despre programele de
cercetare, conservare, restaurare a siturilor şi a bunurilor arheologice. La
rândul lor, asociaţiile şi fundaţiile obşteşti pot participa la elaborarea
programelor de cercetare, salvare, protejare, conservare şi restaurare a
siturilor arheologice.
Articolul 23. Activitatea asociaţiilor obşteşti
(1) Asociaţiile obşteşti care, în baza statutului lor, urmăresc protejarea
şi valorificarea patrimoniului arheologic se bucură de dreptul de a
exercita controlul obştesc asupra protecţiei şi punerii în valoare a
siturilor arheologice.
(2) Asociaţiile obşteşti au dreptul să ceară sistarea lucrărilor de
conservare şi restaurare dacă acestea periclitează integritatea sitului
arheologic ori ştirbesc valoarea lui istorică, intervenind pe lângă
instituţiile de stat responsabile de protecţia patrimoniului arheologic cu
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propuneri, probe şi avize documentate; să abordeze problema intentării
unui proces civil sau penal, precum şi să fie reclamant, în caz de
încălcare a prezentei legi.
(3) Asociaţiile obşteşti, în scopul promovării patrimoniului arheologic
naţional şi al facilitării finanţării lucrărilor de cercetare şi protecţie, pot
crea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, întreprinderi şi ateliere de
conservare şi restaurare, pot organiza rute turistice, expoziţii, pot
deschide magazine şi edita tipărituri.
Capitolul VI
ZONE DE INTERES ARHEOLOGIC PRIORITAR
Articolul 24. Zone de interes arheologic prioritar
(1) Dezvoltarea durabilă a zonelor de interes arheologic prioritar
este un obiectiv de interes naţional şi internaţional, iar protejarea şi
punerea în valoare a patrimoniului arheologic din aceste zone constituie,
în condiţiile legii, o cauză de utilitate publică.
(2) Finanţarea cercetării arheologice, a conservării, restaurării şi
punerii în valoare a siturilor din zonele de interes arheologic prioritar se
face de la bugetul de stat.
(3) Cheltuielile necesare în vederea elaborării planurilor de
management, cercetărilor arheologice, conservării, restaurării şi punerii
în valoare a siturilor din zonele de interes arheologic prioritar se pot
asigura, prin cofinanţare, în condiţiile legii, şi din mijloacele autorităţilor
administraţiei publice locale pe al căror teritoriu se află aceste situri.
Articolul 25. Măsuri de protecţie a zonelor de interes arheologic
prioritar
(1) Autorităţile administraţiei publice locale pe al căror teritoriu se
găsesc zone de interes arheologic prioritar au obligaţia de a prevedea
măsuri administrative şi tehnice necesare pentru protejarea patrimoniului
arheologic şi punerea lui în valoare prin integrarea acestuia în planurile
de dezvoltare economică, socială şi teritorială a localităţilor.
(2) Pentru realizarea prevederilor alin. (1), autorităţile administraţiei
publice locale pot prevedea în bugetele proprii fondurile necesare pentru
a asigura:
a) elaborarea şi, după caz, modificarea documentaţiei de urbanism
şi de amenajare a teritoriului în vederea includerii măsurilor necesare de
ocrotire şi de punere în valoare a patrimoniului arheologic;
b) elaborarea reglementărilor speciale de protecţie a zonei de interes
arheologic prioritar;
c) delimitarea zonei de interes arheologic prioritar şi informarea
publicului cu privire la regimul special de protecţie a acestei zone.
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(3) Pentru realizarea prevederilor alin. (2), autorităţile administraţiei
publice locale beneficiază de transferuri cu destinaţie specială de la
bugetul de stat în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
(4) Documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului pentru
zonele de interes arheologic prioritar se avizează în mod obligatoriu de
Ministerul Culturii şi de autoritatea administraţiei publice centrale în
construcţii şi se coordonează cu autorităţile administraţiei publice locale.
Articolul 26. Organizarea pazei speciale a siturilor de interes arheologic
prioritar
Metodologia de organizare a pazei speciale a siturilor de interes
arheologic prioritar şi modul de finanţare a acestor măsuri se aprobă de
către Guvern.
Capitolul VII
CERCETAREA, CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA
PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC
Articolul 27. Principii de cercetare, conservare şi restaurare a
patrimoniului arheologic
(1) Cercetarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului arheologic
se întemeiază pe principii şi norme ştiinţifice universal acceptate.
(2) Cercetarea şi conservarea siturilor arheologice sunt prioritare în
raport cu lucrările de restaurare sau reconstrucţie.
(3) Se stopează orice cercetare sistematică a siturilor arheologice
care nu deţine garanţii de conservare a sitului.
Articolul 28. Normele de cercetare, conservare şi restaurare
Lucrările de cercetare, conservare şi restaurare a patrimoniului
arheologic se execută conform normelor şi prescripţiilor adoptate de
Guvern, la propunerea Ministerului Culturii, a Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, a altor instituţii de specialitate.
Articolul 29.Documentaţia tehnică pentru lucrările de cercetare,
conservare şi restaurare
(1) Lucrările de cercetare, conservare şi restaurare a patrimoniului
arheologic se execută conform documentaţiei tehnice, întocmită în baza
unor studii pluridisciplinare şi avizului Ministerului Culturii.
(2) Instituţiile responsabile de protejarea patrimoniului arheologic
sunt obligate să preîntâmpine deteriorarea acestuia, asigurând efectuarea
la timp a lucrărilor de cercetare, conservare şi restaurare.
(3) Instituţiile de proiectare a tuturor tipurilor de lucrări la subteran
şi subacvatic sunt obligate să coordoneze proiectele respective la
capitolul prezenţa/lipsa vestigiilor arheologice cu Agenţia Naţională
Arheologică şi să prevadă, în caz de necesitate, în devizul de cheltuieli
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al acestor proiecte mijloacele necesare pentru salvarea vestigiilor
arheologice aflate sub pericolul distrugerii.
Articolul 30.Atestarea persoanelor fizice şi juridice pentru lucrările de
cercetare, conservare şi restaurare
Lucrările de cercetare, conservare şi restaurare a patrimoniului
arheologic se execută de persoane fizice şi juridice din ţară şi din
străinătate, specializate în domeniul de referinţă, atestate de Ministerul
Culturii la propunerea Comisiei Naţionale Arheologice şi a Agenţiei
Naţionale Arheologice.
Articolul 31. Conservarea, restaurarea şi utilizarea patrimoniului
arheologic
(1) Prelevarea, înlocuirea cu replici şi machete în vederea
conservării, precum şi utilizarea în orice fel a unor componente ale
patrimoniului arheologic, descoperite în timpul săpăturilor arheologice,
se fac în baza deciziei instituţiilor de stat responsabile pentru protejarea
patrimoniului arheologic.
(2) Conservarea şi restaurarea patrimoniului arheologic, în scopul
expunerii lui şi al asigurării accesului publicului, se efectuează conform
unor proiecte elaborate de specialişti autorizaţi şi aprobate de Ministerul
Culturii sau, după caz, de Guvern.
Articolul 32. Inspectarea şi monitorizarea patrimoniului arheologic
Instituţiile responsabile de protejarea patrimoniului arheologic sunt
obligate să inspecteze şi să monitorizeze sistematic starea în care se află
patrimoniul arheologic în scopul elaborării programelor ştiinţifice
argumentate pentru lucrările de cercetare, conservare şi restaurare.
Articolul 33. Beneficiarii lucrărilor de cercetare, conservare şi
restaurare a patrimoniului arheologic
(1) Beneficiar al lucrărilor de cercetare, conservare şi restaurare
poate fi proprietarul sau deţinătorul patrimoniului arheologic.
(2) Ministerul Culturii se prezintă în calitate de beneficiar al
lucrărilor de cercetare, conservare şi restaurare prin instituţiile sale
specializate, acordând deţinătorilor de patrimoniu arheologic ajutor prin
specialişti, materiale, precum şi mijloace financiare.
Articolul 34.Achitarea cheltuielilor de cercetare, conservare şi
restaurare
Organele de stat şi instituţiile private la a căror comandă se
efectuează lucrări de cercetare, conservare şi restaurare achită
cheltuielile numai după aprobarea acestora de către Ministerul Culturii.
Cheltuielile pentru corectarea inexactităţilor sau erorilor comise în
procesul de restaurare sunt suportate de executanţi.

155

Articolul 35. Responsabilitatea pentru integritatea patrimoniului
arheologic în perioada lucrărilor de restaurare
Subiectul responsabil de integritatea patrimoniului arheologic în
timpul lucrărilor de restaurare este indicat în contractul dintre titularul
de drept şi executantul lucrărilor. În contract se prevăd acţiuni de
precauţie, precum şi gradul de accesibilitate a siturilor arheologice în
timpul lucrărilor. La contract se anexează procesul-verbal sau avizul
privind starea tehnică a sitului la data începerii lucrărilor.
Capitolul VIII
EXPORTUL ŞI IMPORTUL BUNURILOR
ARHEOLOGICE
Articolul 36. Exportul definitiv al bunurilor arheologice
Exportul definitiv al bunurilor arheologice este interzis.
Articolul 37. Exportul temporar al bunurilor arheologice mobile
Exportul temporar al bunurilor arheologice mobile, în scopul de a
întreţine relaţii internaţionale în domeniul istoriei şi culturii sau de a
efectua lucrări de conservare şi restaurare, de expertizare ştiinţifică a
acestora, se admite în condiţiile stabilite prin autorizaţia de export
temporar al bunurilor respective, eliberată de Ministerul Culturii, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Articolul 38. Regimul juridic al bunurilor arheologice Mobile importate
temporar
Bunurile arheologice mobile importate temporar ce se află în
proprietatea statelor străine, a organizaţiilor obşteşti şi a cetăţenilor
străini sunt ocrotite de stat în condiţiile prezentei legi şi ale contractelor
respective şi pot fi scoase din ţară la dorinţa proprietarilor în baza
certificatului care atestă aducerea lor în ţară şi în baza autorizaţiei de
export al bunurilor culturale respective, eliberată de Ministerul Culturii.
Capitolul IX
FINANŢAREA ACTIVITĂŢII DE PROTEJARE
A PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC
Articolul 39. Modalităţile de finanţare
Finanţarea activităţii privind evidenţa, cercetarea, punerea în
valoare, salvarea, protejarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului
arheologic se asigură: de la bugetul de stat prin Ministerul Culturii,
Academia de Ştiinţe a Moldovei, alte instituţii de profil; din bugetele
unităţilor administrativ-teritoriale conform programelor coordonate cu
Ministerul Culturii; din contul persoanelor fizice şi juridice care
stingheresc protejarea patrimoniului arheologic; din veniturile şi
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donaţiile organizaţiilor care, în baza statutului lor, promovează proiecte
de ocrotire a patrimoniului arheologic; din fondurile şi donaţiile unor
persoane fizice şi juridice, precum şi din alte surse legale.
Articolul 40. Finanţarea activităţii de salvare şi de cercetare a
patrimoniului arheologic
(1) Finanţarea activităţilor de salvare şi de cercetare a vestigiilor
arheologice ameninţate de distrugere în cadrul unor proiecte de
construcţii sau alte activităţi legate de subteran sau subacvatic se
efectuează din contul organizaţiei interesate în lucrările respective,
conform normelor stabilite de Ministerul Culturii.
(2) În cazuri excepţionale, când distrugerea sitului arheologic este
inevitabilă (lucrări la subteran sau subacvatice, alte scindări de ordin
fizic sau tehnic, deteriorări din cauza cataclismelor), acesta se cercetează
şi se conservă, finanţarea cheltuielilor făcându-se din contul organizaţiei
interesate în lucrările respective.
Articolul 41. Sprijinul activităţilor de protejare a patrimoniului
arheologic
În sprijinirea activităţii orientate spre evidenţa, cercetarea, punerea
în valoare, salvarea, protejarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului
arheologic, se permit editarea cărţilor poştale, calendarelor, timbrelor,
materialelor video care reproduc bunuri din patrimoniul arheologic
naţional, organizarea turismului în zonele cu situri arheologice etc. în
corespundere cu legislaţia în vigoare şi doar în baza deciziei
Ministerului Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale Arheologice şi al
Agenţiei Naţionale Arheologice. Veniturile provenite din aceste
activităţi se depun pe conturile speciale ale autorităţilor administraţiei
publice centrale şi locale şi, după caz, pe conturile asociaţiilor şi ale
fundaţiilor obşteşti care desfăşoară programe în domeniul respectiv,
avînd ca scop beneficiul public.
Articolul 42. Darea în locaţiune a siturilor arheologice
Siturile arheologice pot fi date în locaţiune în condiţiile legislaţiei în
vigoare. Deţinătorul monumentului istoric este obligat să ocrotească
siturile luate în locaţiune în baza unui contract semnat cu Agenţia
Naţională Arheologică, care prevede obligaţii concrete de protecţie a
monumentului istoric, şi să prezinte, la cererea autorităţilor respective,
informaţii despre starea sitului.
Articolul 43. Plata pentru darea în locaţiune a siturilor arheologice
Plata pentru darea în locaţiune a siturilor arheologice, inclusiv
pentru arenda terenului din zonele lor de protecţie, se depune pe un cont
special al Agenţiei Naţionale Arheologice şi se foloseşte doar pentru
protecţia, conservarea şi restaurarea siturilor arheologice.
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Articolul 44. Fondul de intervenţii excepţionale
(1) Guvernul prevede anual în bugetul de stat fondul de intervenţii
excepţionale pentru salvarea siturilor arheologice, a cărui gestionare se
face de Ministerul Culturii.
(2) Mărimea fondului de intervenţii excepţionale pentru salvarea
siturilor arheologice se stabileşte în baza propunerilor Ministerului
Culturii.
Articolul 45. Responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale
Consiliile raionale şi primăriile pot prevedea în bugetele lor anuale
sumele necesare, coordonate cu Ministerul Culturii şi în corespundere cu
legislaţia în vigoare, pentru finanţarea sau cofinanţarea lucrărilor de
evidenţă, cercetare, punere în valoare, salvare, ocrotire, conservare şi
restaurare a siturilor arheologice situate pe teritoriile subordonate lor.
Articolul 46. Înlesniri pentru activităţile legate de ocrotirea
patrimoniului arheologic
Statul acordă înlesniri, în condiţiile legislaţiei în vigoare, în baza
documentaţiei aprobate de Ministerul Culturii, persoanelor fizice şi
juridice care produc ori procură din ţară sau străinătate materie primă,
materiale, utilaje şi aparatură necesare pentru lucrările de evidenţă,
cercetare, punere în valoare, salvare, ocrotire, conservare şi restaurare a
siturilor arheologice.
Capitolul X
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA
PREZENTEI LEGI
Articolul 47. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi
(1) Persoanele fizice şi juridice răspund civil, contravenţional sau
penal, în conformitate cu legislaţia, pentru:
a) efectuarea fără autorizaţie de cercetare arheologică sau fără
certificat de descărcare de sarcină arheologică a oricăror lucrări care pot
afecta siturile arheologice;
b) accesul neautorizat cu detectoarele de metale sau alte aparate de
teledetecţie şi utilizarea lor în zonele cu patrimoniu arheologic fără
autorizaţia prealabilă;
c) comercializarea şi deţinerea neautorizată a detectoarelor de
metale şi a altor aparate de teledetecţie;
d) efectuarea de săpături neautorizate în zona cu potenţial
arheologic şi căutarea de comori;
e) distrugerea sau deteriorarea intenţionată a siturilor arheologice;
f) sustragerea din săpături arheologice autorizate sau din zonele cu
potenţial arheologic a patrimoniului arheologic mobil;
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g) comercializarea neautorizată a patrimoniului arheologic mobil;
h) exportul neautorizat al bunurilor arheologice;
i) neanunţarea autorităţilor publice privind descoperirile
întâmplătoare de vestigii arheologice;
j) încălcarea prevederilor legale cu privire la predarea în
proprietatea statului a comorilor şi a altor vestigii arheologice
descoperite întâmplător;
k) neprezentarea spre avizare la organele abilitate a proiectelor de
construcţii noi şi alte amenajări care pot afecta patrimoniul arheologic;
l) nerespectarea avizului organelor abilitate sau emiterea autorizaţiei
de construire în absenţa acestui aviz pentru lucrările de
construire/desfiinţare din zonele cu patrimoniu arheologic;
m) continuarea neautorizată a lucrărilor de intervenţie asupra solului
în zonele în care au fost depistate vestigii arheologice;
n) nerespectarea obligaţiilor de protejare a patrimoniului arheologic
de către persoane fizice şi juridice;
o) încălcarea prevederilor legale privind accesul liber al
specialiştilor în zonele cu patrimoniu arheologic;
p) încălcarea prevederilor legale privind aducerea terenurilor
cercetate arheologic la condiţia iniţială.
(2) Prejudiciul material cauzat siturilor arheologice sau
componentelor acestora de către persoane fizice sau juridice urmează a
fi reparat în modul stabilit de legislaţie.
(3) Reparaţia prejudiciului cauzat siturilor arheologice şi
componentelor acestora se efectuează în mod benevol sau în baza unei
hotărâri judecătoreşti.

Capitolul XI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 48
(1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 luni de la data
publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a
prezentei legi:
a) va crea Agenţia Naţională Arheologică;
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
c) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei
în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
d) va asigura executarea prezentei legi de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi locale.
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(3) Ministerul Culturii, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare
a prezentei legi:
a) va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare Regulamentul
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Arheologice;
b) va aproba:
– Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale
Arheologice;
– Regulamentul privind cercetarea şi expertiza arheologică;
– Regulamentul privind Repertoriul arheologic naţional;
– Regulamentul privind Registrul arheologic naţional;
– Regulamentul cadastrului arheologic;
– Regulamentul cu privire la evidenţa şi clasarea patrimoniului
arheologic;
– Regulamentul privind Registrul arheologilor din Republica
Moldova;
– Registrul arheologilor din Republica Moldova;
– Codul deontologic al arheologilor din Republica Moldova;
– c) va crea Comisia Naţională Arheologică.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
Nr. 218. Chişinău, 17 septembrie 2010

Mihai GHIMPU
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LEGEA Nr. 1596
Din 27.12.2002
MUZEELOR
Publicat: 18.02.2003 în Monitorul Oficial Nr. 23-24 art Nr : 81
MODIFICAT
LP211-XVI din 29.07.05, MO132-134/07.10.05 art.631
LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
LP482-XV din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48
NOTĂ:
În cuprinsul Legii sintagma "Ministerul Culturii" şi "ministrul
culturii" se înlocuiesc cu sintagmele "Ministerul Culturii şi Turismului"
şi "ministrul culturii şi turismului" prin LP211-XVI din 29.07.05,
MO132-134/07.10.05 art.631
Având în vedere lipsa unui cadru juridic general privind organizarea,
funcţionarea, reorganizarea şi lichidarea muzeelor, precum şi ţinând cont
de specificul activităţii acestora,
Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. - Prezenta lege stabileşte cadrul juridic general de organizare
şi funcţionare a muzeelor în Republica Moldova.
Art.2. - Statul garantează condiţii egale pentru organizarea şi
funcţionarea muzeelor, indiferent de profilul şi tipul de proprietate ale
acestora.
Art.3. - (1) Legislaţia în domeniul muzeelor se constituie din
Constituţia Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii
Moldova, legile şi hotărârile Parlamentului, hotărârile, ordonanţele şi
dispoziţiile Guvernului, acordurile internaţionale la care Republica
Moldova este parte, prezenta lege şi alte acte normative.
(2) Dacă acordurile internaţionale la care Republica Moldova este
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parte prevăd alte norme decât cele stabilite de prezenta lege, se aplică
prevederile acordurilor internaţionale.
Art.4. - În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
muzeu - instituţie culturală şi ştiinţifică care are drept obiectiv
colectarea şi conservarea bunurilor culturale, precum şi punerea lor în
valoare, cu prioritate prin expunere, în scop de instruire, educaţie şi
agrement al publicului larg;
colecţie muzeală - ansamblu de obiecte cu valoare ştiinţifică,
istorică, culturală, artistică şi muzeală, adunate şi sistematizate într-un
muzeu;
piesă muzeală - orice obiect, bi- sau tridimensional, cu valoare
ştiinţifică, istorică, culturală, artistică, muzeală păstrat într-un muzeu;
patrimoniu muzeal - ansamblu de bunuri culturale ale unui muzeu,
cu calităţi de inalienabilitate, transmisibilitate şi stabilitate, care se
completează şi se dezvoltă încontinuu;
bunuri culturale - orice obiecte cu trăsături de relativă creaţie
originală, cu semnificaţie de mărturie istorică privind comportamentele
tehnice, sociale, estetice, religioase, mitologice, de viaţă cotidiană ale
unei societăţi determinate de pe un anumit palier cronologic;
conservare a bunurilor culturale - ansamblu de activităţi ce
urmăresc păstrarea nealterată a bunurilor culturale;
restaurare a bunurilor culturale - ansamblu de măsuri ce urmăresc
redobândirea aspectului sau structurii iniţiale a bunurilor culturale care
au suferit un proces de alterare sau degradare;
atestare ştiinţifică, istorică, culturală, artistică, muzeală determinarea valorii ştiinţifice, istorice, culturale, artistice, muzeale a
bunurilor culturale păstrate într-un muzeu.
Capitolul II
MUZEELE
Art.5. - Muzeele sunt instituţii necomerciale cu statut de persoană
juridică, care se înregistrează în modul stabilit de lege.
Art.6. - Muzeele exercită funcţiile de:
a) constituire şi dezvoltare a patrimoniului muzeal în conformitate cu
profilul muzeului; de evidenţă şi conservare a acestui patrimoniu;
b) cercetare a patrimoniului muzeal propriu în scopul completării
colecţiilor;
c) promovare a patrimoniului muzeal în scop educaţional şi cognitiv;
d) asigurare a securităţii patrimoniului muzeal;
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e) elaborare şi derulare de proiecte şi programe cultural-ştiinţifice în
vederea punerii în valoare a patrimoniului muzeal şi dezvoltării
spiritului comunitar;
f) elaborare şi editare a cataloagelor de colecţii muzeale, a altor
publicaţii ştiinţifice şi de popularizare a ştiinţei;
g) realizare a schimburilor şi cooperării intermuzeale interne şi
internaţionale.
Capitolul III
PATRIMONIUL MUZEAL
Art.7. - (1) Patrimoniul muzeal este parte a patrimoniului public al
statului, al unităţilor administrativ-teritoriale sau poate fi proprietatea
privată a persoanelor fizice sau juridice.
(2) Patrimoniul muzeal este inalienabil.
Art.8. - Din patrimoniul muzeal pot face parte:
a) bunuri mobile de o deosebită valoare istorică şi documentară,
artistică, arheologică, etnografică, reprezentând istoria naturală, tehnica,
arta şi literatura, viaţa şi activitatea unor personalităţi de vază din cele
mai diverse domenii;
b) opere de artă plastică;
c) manuscrise, tipărituri vechi, ediţii rare, obiecte de anticariat;
d) colecţii de arme, harnaşament;
e) obiecte de numismatică, bonistică, medalistică, filatelie, faleristică
etc.;
f) colecţii de piese din metale şi pietre preţioase de o deosebită
valoare istorică, artistică şi muzeală;
g) bunuri imobile clasificate ca monumente istorice, arhitecturale,
etnografice;
h) rezervaţii naturale care reprezintă flora şi fauna, landşafturi
naturale sau amenajate, edificii constituind mărturii ale valorificării
mediului natural;
i) alte bunuri culturale care pot avea valoare documentară, educativă,
ilustrativă şi care sunt folosite în cadrul activităţilor muzeale.
Art.9. - Din punct de vedere al specificului patrimoniului muzeal,
muzeele pot fi de arheologie, de istorie, de istorie naturală, de
etnografie, de artă, de literatură, de ştiinţă şi tehnică, de arhitectură,
memoriale, în aer liber etc.
Art.10. - Completarea patrimoniului muzeal aflat în proprietate
publică a statului se efectuează prin:

163

a) achiziţia pieselor din contul mijloacelor bugetare alocate
muzeelor;
b) achiziţia pieselor din contul mijloacelor speciale obţinute de către
muzee de la prestarea diverselor servicii şi de la desfăşurarea
activităţilor muzeale;
[Art.10 lit.b) modificată prin LP154/21.07.05, MO126/23.09.05
art.611]
c) sponsorizări şi donaţii;
d) achiziţia operelor de artă plastică contemporană în baza
hotărârilor Consiliului de experţi pentru omologarea, estimarea şi
achiziţia operelor de artă plastică al Ministerului Culturii şi Turismului
şi ale comisiilor de achiziţii ale muzeelor;
e) primirea în gestiunea muzeelor a pieselor muzeale de la persoane
fizice şi juridice străine în urma retrocedării pieselor respective către
ţara de provenienţă sau prin donaţii ale acestora;
f) primirea în gestiunea muzeelor a pieselor muzeale de la alte muzee
în urma reorganizării sau lichidării acestora;
g) primirea în gestiunea muzeelor a pieselor muzeale de la organele
vamale şi cele de drept, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art.11. - Se transmit muzeelor aflate în proprietate publică a statului,
în modul stabilit de lege:
a) colecţii şi piese muzeale confiscate în baza hotărârilor instanţei de
judecată sau trecute, în baza dreptului de moştenire, în proprietatea
publică a statului;
b) bunuri culturale, parte componentă a comorilor arheologice,
istorice, culturale descoperite pe teritoriul Republicii Moldova.
Art.12. - Completarea patrimoniului muzeal aflat în proprietate
privată se realizează, în conformitate cu legislaţia în vigoare, din
mijloacele proprietarilor sau din investiţiile altor persoane fizice sau
juridice.
Art.13. - (1) Bunurile culturale din patrimoniul muzeal al Republicii
Moldova se înscriu în Registrul de stat al patrimoniului cultural mobil,
denumit în continuare Registru de stat.
(2) Registrul de stat se instituie în cadrul Ministerului Culturii şi
Turismului, abilitat cu funcţiile respective, şi include informaţii vizând
cercetarea şi atestarea ştiinţifică, istorică, culturală, artistică a bunurilor
culturale. Formularele cu informaţiile în cauză se completează la fiecare
muzeu de către specialiştii corespunzători.
(3) Evidenţa, în Registrul de stat, a bunurilor culturale din colecţiile
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particulare se ţine cu acordul posesorilor colecţiilor respective.
Art.14. - Restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal al
Republicii Moldova, indiferent de tipul lor de proprietate, se permite
doar specialiştilor în domeniu.
Art.15. - (1) Utilizarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal al
Republicii Moldova se permite doar în condiţii care asigură securitatea
deplină a acestora.
(2) Exportul definitiv al bunurilor culturale din patrimoniul muzeal
al Republicii Moldova se interzice.
(3) Exportul provizoriu al bunurilor culturale din patrimoniul muzeal
al Republicii Moldova, în scopul organizării expoziţiilor, efectuării
expertizelor de specialitate, restaurării în laboratoarele din afara ţării, se
permite în baza deciziei Comisiei de experţi a Ministerului Culturii şi
Turismului şi a ordinului ministrului culturii şi turismului, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
(4) Retrocedarea definitivă către persoanele fizice sau juridice a
bunurilor culturale înscrise în registrele patrimoniului muzeal din muzee
se interzice.
Capitolul IV
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA MUZEELOR
Art.16. - Organizarea muzeelor de către persoanele fizice şi juridice
se efectuează în condiţiile prezentei legi şi ale altor acte normative, cu
avizul prealabil al Ministerului Culturii şi Turismului.
Art.17. - Factorii constitutivi ai unui muzeu sunt:
a) patrimoniul muzeal specific;
b) dotarea tehnico-materială (local, instalaţii, amenajări);
c) personalul care asigură activitatea instituţiei;
d) mijloacele economico-financiare necesare activităţii instituţiei.
Art.18. (1) În funcţie de semnificaţia, valoarea şi mărimea
patrimoniului muzeal, de capacitatea ştiinţifică şi tehnică de evidenţă,
cercetare, restaurare şi punere în valoare a acestuia, muzeele pot fi:
a) naţionale;
b) departamentale;
c) raionale;
[Art.18 al.(1) lit.c) modificată
12/01.01.04 art.48]

prin L482/04.12.03, MO6-
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d) municipale, orăşeneşti;
e) comunale, săteşti;
f) ale unităţilor teritoriale autonome;
g) obşteşti;
h) private;
i) ale întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, asociaţiilor,
confesiunilor religioase etc.
(2) În cadrul Ministerului Culturii şi Turismului se instituie Registrul
muzeelor din Republica Moldova, în care, în mod obligatoriu, sunt luate
la evidenţă toate muzeele care activează sau se organizează în ţară.
(3) Muzeele naţionale sunt organizate şi clasificate prin hotărâre de
Guvern, iar cele menţionate la alin.(1) lit.b)-i) - prin decizii ale
organelor în a căror subordine se vor afla, cu avizul prealabil al
Ministerului Culturii şi Turismului.
(4) Muzeele aflate în proprietatea publică a statului se organizează şi
funcţionează în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale altor
acte normative.
(5) Muzeele aflate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale
se organizează prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale
respective, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii şi Turismului.
(6) Întreprinderile, instituţiile, organizaţiile au dreptul, cu avizul
prealabil al organelor de cultură ale autorităţilor administraţiei publice
locale, de a organiza muzee, asigurând instituţiilor fondate condiţiile de
activitate necesare. În cazul lichidării muzeelor de acest tip, fondatorii
lor pot transmite colecţiile muzeale în gestiunea muzeelor aflate în
proprietatea publică a statului.
(7) Cetăţenii Republicii Moldova - proprietari de bunuri culturale au dreptul de a organiza muzee private, cu condiţia respectării
prevederilor prezentei legi şi ale altor acte normative. În cazul lichidării
muzeelor de acest tip, fondatorii lor pot transmite colecţiile muzeale în
gestiunea muzeelor aflate în proprietatea publică a statului.
(8) Securitatea colecţiilor muzeale din muzeele private se asigură de
către fondatorii acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(9) Organizaţiile obşteşti, asociaţiile, confesiunile religioase au
dreptul de a organiza muzee în condiţiile respectării prevederilor
prezentei legi şi ale altor acte normative, cu avizul prealabil al organelor
de cultură ale autorităţilor administraţiei publice locale. În cazul
lichidării muzeelor de acest tip, fondatorii lor pot transmite colecţiile
muzeale în gestiunea muzeelor aflate în proprietatea publică a statului.
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Capitolul V
POLITICA DE STAT ÎN DOMENIUL MUZEELOR
Art.19. - (1) Autorităţile administraţiei publice garantează asigurarea
unor condiţii favorabile pentru desfăşurarea activităţilor muzeale în
conformitate cu legislaţia în vigoare şi poartă răspundere pentru
respectarea acesteia.
(2) Autorităţile administraţiei publice alocă, în modul stabilit,
muzeelor din subordine resursele financiare şi materiale necesare pentru
întreţinerea edificiilor, asigurarea pazei şi dotării tehnice a muzeelor,
achiziţionarea, conservarea şi restaurarea pieselor muzeale, desfăşurarea
activităţii de cercetare şi valorificare a patrimoniului muzeal, asigurarea
condiţiilor de activitate a personalului muzeelor.
Capitolul VI
AUTORITĂŢI CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL MUZEELOR
Art.20. - (1) Autoritatea centrală a administraţiei publice, cu atribuţii
şi competenţe în domeniul muzeelor, care elaborează reglementările de
specialitate în domeniu şi urmăreşte aplicarea prevederilor prezentei
legi, este Ministerul Culturii şi Turismului.
(2) Ministerul Culturii şi Turismului, prin intermediul aparatului
central şi al structurilor specializate din subordine, asigură ţinerea
evidenţei muzeelor de toate tipurile, precum şi elaborarea şi aplicarea
strategiei naţionale în domeniul muzeelor, respectarea prevederilor
legale, a normelor şi metodologiilor în domeniu.
(3) Ministerul Culturii şi Turismului asigură îndeplinirea
angajamentelor asumate de Republica Moldova prin convenţiile
internaţionale referitoare la funcţionarea şi protecţia muzeelor.
(4) Ministerul Culturii şi Turismului reprezintă statul în relaţiile cu
proprietarii şi administratorii de muzee.
(5) În domeniul muzeelor, Ministerul Culturii şi Turismului
îndeplineşte următoarele funcţii:
a) organizează sistemul naţional de inspecţie şi clasificare a
muzeelor;
b) aprobă înfiinţarea muzeelor şi denumirile acestora;
c) asigură sprijinul logistic şi ştiinţific necesar activităţii muzeelor;
d) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, sesizează organele de
cercetare penală despre săvârşirea infracţiunilor;
e) colaborează cu Ministerul Apărării şi Ministerul Afacerilor Interne
în vederea stabilirii unor măsuri speciale de protecţie a patrimoniului
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muzeal în caz de conflicte armate, tulburări civile sau calamităţi
naturale;
f) sprijină şi promovează cooperarea internaţională în domeniu.
Art.21. - Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale şi
locale în domeniul muzeelor constau în:
a) asigurarea identităţii muzeelor din subordine în calitatea lor de
centre cultural-ştiinţifice;
b) asigurarea finanţării activităţilor muzeale, inclusiv a celor de
organizare şi dezvoltare a reţelei de muzee în teritoriu;
c) elaborarea actelor normative în domeniu şi controlul asupra
executării acestora;
d) organizarea sistemului de instruire şi reciclare a personalului
muzeelor.
Capitolul VII
CONDUCEREA ŞI PERSONALUL MUZEELOR
Art.22. - (1) Funcţionarea muzeelor se asigură de către personalul de
conducere, de specialitate şi de întreţinere.
(2) Conducerea muzeelor se efectuează de către un director general
(în cazul muzeelor naţionale) sau un director (în cazul muzeelor
menţionate la art.18 alin.(1) lit.b)-i), numit şi eliberat din funcţie de către
autoritatea în a cărei subordine se află muzeele respective.
(3) În cadrul muzeului funcţionează:
a) consiliul de administrare, desemnat, după caz, de către
proprietarul sau administratorul muzeului;
b) consiliul ştiinţific, desemnat prin ordinul ministrului culturii şi
turismului (pentru muzeele subordonate direct ministerului) sau prin
hotărârea organului de cultură al autorităţii administraţiei publice locale
(pentru muzeele din subordinea acestuia);
c) comisia de achiziţii ale bunurilor culturale, desemnată, după caz,
prin ordinul directorului general sau al directorului de muzeu.
Capitolul VIII
DREPTURILE MUZEELOR. GARANŢIILE SOCIALE
ALE LUCRĂTORILOR MUZEELOR
Art.23. - Muzeele au dreptul:
a) să înregistreze toate evenimentele ce ţin de istoria şi cultura
naţională şi universală, indiferent de semnificaţia lor politică, naţională,
ideologică, socială, cu condiţia că acestea nu constituie secret de stat;
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b) să efectueze, în modul stabilit de lege, cercetări în arhivele de stat
şi pe teren;
c) să utilizeze, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, mijloace
financiare în numerar în scopul achiziţiei bunurilor culturale de o
semnificaţie deosebită;
d) să achiziţioneze, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, piese
muzeale din surse financiare proprii;
e) să publice materiale ştiinţifice şi de popularizare a ştiinţei privind
patrimoniul muzeal.
Art.24. - (1) Muzeele au dreptul să efectueze activităţi economice
externe, inclusiv să încheie contracte şi acorduri cu muzee de peste
hotare, cu persoane fizice şi juridice străine.
(2) Veniturile valutare obţinute din activităţile economice externe ale
muzeelor nu pot servi drept motiv pentru micşorarea alocaţiilor
bugetare prevăzute pentru întreţinerea acestora.
Art.25. - Persoanele fizice şi juridice au dreptul să publice materiale,
care includ informaţii privind piesele şi colecţiile muzeale, doar cu
acordul muzeelor care le deţin şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art.26. - Statul garantează remunerarea lucrătorilor din instituţiile
muzeale în funcţie de calificarea şi rezultatul muncii, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
Capitolul IX
BAZA TEHNICO-MATERIALĂ ŞI FINANŢAREA
MUZEELOR
Art.27. - (1) Baza tehnico-materială a muzeelor o constituie
totalitatea bunurilor imobiliare (clădiri, spaţii etc.) transmise muzeelor în
gestionare operativă.
(2) Se interzice amplasarea sau transferarea muzeelor în clădiri care
afectează buna desfăşurare a activităţii acestora. În cazul transmiterii
edificiilor muzeelor în gestiune altor organe de stat, ultimele sunt
obligate să pună la dispoziţia muzeelor în cauză spaţii adecvate şi să
suporte cheltuielile necesare pentru reamplasarea colecţiilor muzeale.
Art.28. - (1) Finanţarea muzeelor aflate în proprietatea publică a
statului se asigură din surse bugetare şi din mijloace speciale, conform
legislaţiei în vigoare.
[Art.28 al.(1) modificat prin LP154/21.07.05, MO126/23.09.05
art.611]
(2) Finanţarea activităţilor muzeale poate fi asigurată - pe bază de
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proiecte şi programe avizate şi aprobate în condiţiile legii - de la bugetul
de stat, de la bugetele locale sau prin cofinanţare publică şi privată,
indiferent de subordonare sau tipul de proprietate.
Art.29. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de
a prevedea în bugetele locale fondurile necesare finanţării muzeelor din
subordine.
(2) Muzeele aflate în proprietatea publică a statului, subordonate
autorităţilor administraţiei publice centrale, sunt finanţate de către
acestea din urmă.
Capitolul X
REORGANIZAREA ŞI LICHIDAREA MUZEELOR
Art.30. - (1) Reorganizarea şi lichidarea muzeelor se efectuează în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Drept temei pentru hotărârea organului administrativ sau a
instanţei de judecată privind reorganizarea sau lichidarea muzeelor (cu
excepţia muzeelor private) pot servi concluziile comisiei de experţi
desemnate de către Ministerul Culturii şi Turismului.
Capitolul XI
RESPONSABILITATEA PENTRU ÎNCĂLCAREA
PREZENTEI LEGI
Art.31. - Responsabilitatea pentru încălcarea prevederilor prezentei
legi este stabilită de legislaţia administrativă, civilă şi penală în vigoare.
Capitolul XII
DISPOZIŢII FINALE
Art.32. - Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale
normative în conformitate cu prezenta lege.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI
Chişinău, 27 decembrie 2002.
Nr. 1596-XV.

Eugenia OSTAPCIUC
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Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 135
din 20.03.2003
privind meşteşugurile artistice populare
Publicat : 16.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 84-86 art Nr : 390
MODIFICAT
LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349
LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534
LP211-XVI din 29.07.05, MO132-134/07.10.05 art.631
Notă:
În cuprinsul Legii sintagma "Ministerul Culturii" se
înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Culturii şi Turismului" prin
LP211-XVI din 29.07.05, MO132-134/07.10.05 art.631
Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Scopul şi obiectul legii
(1) Prezenta lege are drept scop crearea cadrului juridic pentru
activitatea meşterilor populari în vederea păstrării meşteşugurilor
artistice populare (în continuare - meşteşuguri artistice) şi dezvoltării
lor pe baza tradiţiilor autentice ale artei populare.
(2) Obiectul de reglementare al prezentei legi îl constituie
activitatea în domeniul meşteşugurilor artistice, activitate ce include
atât aspectul creator, cât şi cel social-economic şi cultural al
fenomenului.
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Articolul 2. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
meşteşug artistic (artizanat) - formă de manifestare a artei
populare, activitate de creare a obiectelor cu valoare artistică şi
utilitară, cu aplicarea unor procedee tehnico-artistice preponderent
manuale, care contribuie la păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor artei
populare şi la satisfacerea necesităţilor spirituale şi materiale ale
populaţiei;
meşter popular (artizan) - meşteşugar, persoană calificată într-un
meşteşug artistic, care creează obiecte de artizanat;
obiect de artizanat - obiect cu valoare artistică şi utilitară,
confecţionat potrivit tradiţiilor meşteşugului artistic respectiv;
model-etalon al obiectului de artizanat - model, reprezentând un
produs meşteşugăresc finit, desen (schemă), machetă, destinat
reproducerii, inclusiv prin utilizarea variaţiei creative;
variaţie creativă - metodă de reproducere a modelului-etalon al
obiectului de artizanat, care presupune schimbări şi completări sub
aspect compoziţional, ornamental, cromatic, plastic, precum şi alte
interpretări artistice şi tehnologice ale modelului-etalon, fără a coborî
nivelul artistic şi calitatea de executare a obiectului de artizanat.
Articolul 3. Principiile generale de reglementare a activităţii în
domeniul meşteşugurilor artistice
Activitatea în domeniul meşteşugurilor artistice este reglementată
în baza următoarelor principii generale:
a) garantarea libertăţii de creaţie;
b) garantarea dreptului meşterilor populari de a activa
independent şi de a se asocia în structuri cu diverse forme juridice de
organizare, prevăzute de legislaţie;
c) susţinerea de către stat a meşteşugurilor artistice, precum şi a
activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniu;
d) promovarea colaborării internaţionale în domeniul cercetării,
păstrării şi dezvoltării meşteşugurilor artistice.
Articolul 4. Activitatea meşterilor populari, a organizaţiilor lor şi
a întreprinderilor din domeniul meşteşugurilor artistice
(1) Activitatea meşterilor populari, a organizaţiilor lor şi a
întreprinderilor din domeniul meşteşugurilor artistice se desfăşoară în
baza Constituţiei Republicii Moldova, a Legii culturii, precum şi în
baza prezentei legi.
[Art.4 al.1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-
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96/30.05.08 art.349]
(2) Calitatea de meşter popular se autentifică printr-un certificat,
eliberat în baza prezentei legi.
[Art.4 al.2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO9496/30.05.08 art.349]
(3) Meşterul popular este în drept să-şi desfăşoare activitatea atât
în baza contractelor cu persoane juridice, cât şi în calitate de
întreprinzător individual, fără a se înregistra ca persoană juridică.
Meşterul popular poate să-şi desfăşoare activitatea în diferite forme
juridice de organizare prevăzute de lege.
[Art.4 al.3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO9496/30.05.08 art.349]
(4) Meşterii populari, în scopul păstrării, dezvoltării şi propagării
meşteşugurilor artistice, pot crea, din proprie iniţiativă, uniuni de
creaţie, asociaţii, fundaţii şi alte tipuri de organizaţii
neguvernamentale.
(5) Activitatea meşterilor populari este coordonată de Uniunea
Meşterilor Populari din Moldova - uniune de creaţie care reuneşte cei
mai reprezentativi meşteri populari din ţară şi care activează conform
statutului său, având drept scop păstrarea, dezvoltarea şi propagarea
meşteşugurilor artistice.
(6) Membri ai Uniunii Meşterilor Populari din Moldova pot
deveni meşterii populari, organizaţiile lor şi întreprinderile din
domeniul meşteşugurilor artistice, în modul stabilit de statutul
uniunii.
(7) În categoria de întreprinderi din domeniul meşteşugurilor
artistice se încadrează persoanele juridice, indiferent de tipul de
proprietate şi forma juridică de organizare, în al căror volum total al
producţiei anuale de mărfuri şi servicii obiectele de artizanat
constituie cel puţin 50 la sută. Atribuirea la categoria respectivă de
întreprinderi se efectuează de către Consiliul de Expertiză TehnicoArtistică (C.E.T.A.), care este instituit şi funcţionează pe baze
obşteşti, în modul stabilit de prezenta lege.
[Art.4 al.7) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO9496/30.05.08 art.349]
Articolul 5. Atribuirea produselor meşteşugăreşti la categoria
obiectelor de artizanat
(1) Atribuirea articolelor produse de întreprinderile din domeniul
meşteşugurilor artistice la categoria obiectelor de artizanat se
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efectuează în baza hotărârii C.E.T.A.
(2) Se consideră obiecte de artizanat produsele meşteşugăreşti a
căror tehnologie de confecţionare permite utilizarea principiului
variaţiei creative a modelului-etalon al obiectului de artizanat,
exceptând:
a) articolele de croitorie confecţionate cu ajutorul maşinilor de
brodat automate ori semiautomate, fără utilizarea brodatului manual
ori a celui executat prin procedee mecanice care permit variaţia
creativă;
b) articolele din pânză decorate prin imprimare fotografică, fără
utilizarea procedeelor de ornare manuală;
c) ţesăturile, covoarele şi alte articole ţesute la maşină, fără
utilizarea procedeelor de executare manuală;
d) articolele confecţionate la maşini de tricotat automate, fără
utilizarea tricotatului sau brodatului manual ori a altor procedee de
decorare manuală;
e) articolele din ceramică confecţionate prin turnare, fără o
ulterioară ornare, modelare sau aplicarea altor procedee manuale de
decorare artistică;
f) articolele de feronerie şi giuvaiergerie confecţionate prin
ştanţare şi turnare (cu excepţia celor executate după modele din
ceară), fără utilizarea unor procedee manuale de prelucrare artistică a
metalelor - ştemuire, gravare, ornare, imprimare etc.;
g) alte articole confecţionate prin procedee mecanice, cu
utilizarea unor motive din arta populară.
Articolul 6. Pregătirea profesională în domeniul meşteşugurilor
artistice
(1) Pregătirea profesională în domeniul meşteşugurilor artistice se
realizează în instituţiile de învăţământ secundar profesional,
indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.
(2) Meşterii populari, organizaţiile lor şi întreprinderile din
domeniul meşteşugurilor artistice au dreptul la efectuarea pregătirii
profesionale în bază de ucenicie.
(3) Evaluarea şi certificarea profesională a ucenicilor se
realizează de o instituţie de profil licenţiată.
[Art.6 al.3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO9496/30.05.08 art.349]
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Capitolul II
COMPETENŢELE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
ŞI ALE ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
Articolul 7. Competenţele Ministerului Culturii şi Turismului
Ministerul Culturii şi Turismului:
a) elaborează politica de stat în domeniul meşteşugurilor artistice
şi coordonează activitatea din domeniu;
b) participă la elaborarea programelor de stat privind păstrarea şi
dezvoltarea meşteşugurilor artistice;
c) constituie comisii specializate în scopul elaborării şi
implementării programelor de stat privind păstrarea şi dezvoltarea
meşteşugurilor artistice;
d) elaborează şi aprobă regulamentul privind aprecierea valorii
obiectelor de artizanat şi atribuirea acestora la categoria obiectelor de
artă meşteşugărească;
e) instituie şi ţine Registrul naţional al obiectelor de artă
meşteşugărească;
f) susţine activitatea în domeniul meşteşugurilor artistice prin
achiziţionarea în patrimoniul statului a celor mai valoroase obiecte de
artizanat;
g) înaintează propuneri privind acordarea de facilităţi fiscale, de
subvenţii bugetare şi de credite preferenţiale meşterilor populari,
organizaţiilor lor şi întreprinderilor din domeniul meşteşugurilor
artistice;
[Art.7 lit.h) exclusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO9496/30.05.08 art.349]
i) creează baze de date privind meşteşugurile artistice;
j) contribuie la crearea centrelor de păstrare, dezvoltare şi
propagare a meşteşugurilor artistice;
k) întreprinde alte măsuri de susţinere a meşterilor populari, a
organizaţiilor lor şi a întreprinderilor din domeniul meşteşugurilor
artistice.
Articolul 8. Competenţele Ministerului Educaţiei
Ministerul Educaţiei:
a) coordonează elaborarea şi aprobă programele şi manualele de
educaţie tehnologică în domeniul meşteşugurilor artistice pentru
diferite tipuri de instituţii de învăţământ;
b) efectuează atestarea şi conferă grade didactice meşterilor
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populari angajaţi în învăţământ, conform actelor normative în
domeniu;
c) aprobă programele de instruire, perfecţionare şi recalificare a
cadrelor didactice şi a meşterilor populari care activează în
învăţământul preuniversitar;
d) aprobă cererile meşterilor populari, ale organizaţiilor lor şi ale
întreprinderilor din domeniul meşteşugurilor artistice privind
pregătirea profesională în bază de ucenicie;
e) determină instituţiile de profil care vor evalua şi certifica
persoanele a căror pregătire profesională s-a făcut în bază de
ucenicie;
f) efectuează stimularea materială a pedagogilor ai căror discipoli
au fost distinşi la concursurile naţionale şi internaţionale.
Articolul 9. Competenţele Ministerului Muncii şi Protecţiei
Sociale
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale asigură monitorizarea
pieţei interne a forţei de muncă şi organizează pregătirea profesională
în domeniul meşteşugurilor artistice a persoanelor din rândul
şomerilor.
Articolul 10. Competenţele autorităţilor administraţiei publice
locale
Autorităţile administraţiei publice locale:
a) aprobă programele locale de susţinere şi dezvoltare a
meşteşugurilor artistice;
b) acordă, în modul stabilit de lege, meşterilor populari,
organizaţiilor lor şi întreprinderilor din domeniul meşteşugurilor
artistice facilităţi fiscale şi de altă natură;
c) atribuie în folosinţă, în mod prioritar, meşterilor populari,
organizaţiilor lor şi întreprinderilor din domeniul meşteşugurilor
artistice terenuri din fondul de rezervă al unităţii administrativteritoriale, în condiţiile legii;
d) oferă, în mod prioritar, meşterilor populari, organizaţiilor lor şi
întreprinderilor din domeniul meşteşugurilor artistice, pentru vânzare
sau închiriere, bunuri imobile din proprietatea unităţii administrativteritoriale;
e) acordă meşterilor populari, organizaţiilor lor şi întreprinderilor
din domeniul meşteşugurilor artistice facilităţi privind asigurarea cu
materii prime, materiale, piese de schimb, utilaje şi mijloace de
transport;
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[Art.10 lit.f) exclusă prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117126/10.08.07 art.534]
g) asigură selectarea persoanelor pentru cursurile de pregătire
profesională în domeniul meşteşugurilor artistice;
h) contribuie la crearea centrelor de păstrare, dezvoltare şi
propagare a meşteşugurilor artistice;
i) sprijină întreprinderile şi secţiile de invalizi ce produc obiecte
de artizanat;
j) stimulează deschiderea unor unităţi specializate în
comercializarea obiectelor de artizanat;
k) întreprind alte măsuri de păstrare şi dezvoltare a
meşteşugurilor artistice.
Articolul 11. Competenţele Academiei de Ştiinţe
Academia de Ştiinţe:
a) efectuează cercetări ştiinţifice în domeniul meşteşugurilor
artistice;
b) participă la elaborarea direcţiilor strategice de păstrare şi
dezvoltare a meşteşugurilor artistice;
c) editează lucrări ştiinţifice şi de popularizare a meşteşugurilor
artistice;
d) oferă instituţiilor şi persoanelor particulare interesate servicii
de consultanţă în domeniul meşteşugurilor artistice.
Capitolul III
REALIZAREA ŞI PROTECŢIA DREPTULUI DE
PROPRIETATE
ASUPRA OBIECTELOR DE ARTIZANAT
Articolul 12. Garantarea dreptului de proprietate asupra
obiectelor de artizanat
Dreptul de proprietate asupra obiectelor de artizanat este
inalienabil şi se exercită sub formă de proprietate privată sau publică,
în modul şi în limitele stabilite de prezenta lege şi de alte acte
normative.
Articolul 13. Garantarea drepturilor de autor asupra obiectelor de
artizanat
Obiectele de artizanat sunt ocrotite prin dreptul de autor, conform
legislaţiei naţionale şi convenţiilor internaţionale cu privire la
proprietatea intelectuală la care Republica Moldova este parte.
Articolul 14. Includerea obiectelor de artizanat în Registrul
naţional al obiectelor de artă meşteşugărească
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Obiectele de artizanat cu valoare deosebită pot fi incluse, cu
consimţământul proprietarului (autorului), în Registrul naţional al
obiectelor de artă meşteşugărească. Includerea se face la propunerea
unei comisii speciale, instituite de Ministerul Culturii şi Turismului.
[Art.15 exclus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08
art.349]
Capitolul IV
CADRUL ECONOMIC AL ACTIVITĂŢII
ÎN DOMENIUL MEŞTEŞUGURILOR ARTISTICE
Articolul 16. Asigurarea financiară a activităţii în domeniul
meşteşugurilor artistice
Meşterii populari, organizaţiile lor şi întreprinderile din domeniul
meşteşugurilor artistice îşi desfăşoară activitatea din contul
mijloacelor proprii, inclusiv al veniturilor obţinute din activităţi de
producţie, din contul subvenţiilor bugetare alocate în cadrul
proiectelor culturale şi al programelor de păstrare şi dezvoltare a
meşteşugurilor artistice, precum şi din alte venituri, în conformitate
cu legislaţia.
Articolul 17. Garanţiile de stat în domeniul meşteşugurilor
artistice
(1) Meşterii populari, organizaţiile lor şi întreprinderile din
domeniul meşteşugurilor artistice pot beneficia de susţinere
financiară din partea statului, efectuată prin finanţarea unor programe
sociale, ştiinţifice şi culturale, în conformitate cu legislaţia.
(2) Alocaţiile din bugetul de stat se distribuie prin intermediul
autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate, iar cele
din bugetele locale - prin intermediul direcţiilor de cultură ale
autorităţilor administraţiei publice locale.
Articolul 18. Activitatea filantropică şi sponsorială în ce priveşte
meşterii populari, organizaţiile lor şi întreprinderile din domeniul
meşteşugurilor artistice
Meşterii populari, organizaţiile lor şi întreprinderile din domeniul
meşteşugurilor artistice pot beneficia de donaţii filantropice şi de
susţinere sponsorială din partea persoanelor fizice şi juridice din ţară
şi de peste hotare în modul stabilit de legislaţie.
Capitolul V
PROTECŢIA SOCIALĂ A MEŞTERILOR POPULARI
Articolul 19. Asigurarea meşterilor populari cu pensii şi
indemnizaţii
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Asigurarea meşterilor populari cu pensii şi indemnizaţii se
efectuează în modul stabilit de legislaţie.
Articolul 20. Protecţia socială a meşterilor populari
Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate,
sindicatele de ramură, Uniunea Meşterilor Populari din Moldova, alte
organizaţii ale meşterilor populari şi întreprinderile din domeniul
meşteşugurilor artistice pot organiza centre instructiv-educative şi de
recalificare a meşterilor populari, presta servicii şi aloca fonduri în
scopul acordării de asistenţă socială meşterilor populari.
Articolul 21. Acordarea de facilităţi meşterilor populari
Autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderile,
instituţiile şi organizaţiile de stat, private şi obşteşti pot acorda
meşterilor populari, organizaţiilor lor şi întreprinderilor din domeniul
meşteşugurilor artistice facilităţi la achitarea serviciilor comunale şi
de transport, a arendei pentru imobilele închiriate etc. Aceste
facilităţi se vor acorda şi la transportarea, instalarea şi organizarea de
expoziţii ale obiectelor de artizanat.
Articolul 22. Echivalarea în drepturi a membrilor Uniunii
Meşterilor Populari din Moldova cu membrii altor uniuni de creaţie
Membrii Uniunii Meşterilor Populari din Moldova se echivalează
în drepturi cu membrii celorlalte uniuni de creaţie din ţară.
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 23. Colaborarea internaţională în domeniul
meşteşugurilor artistice
Colaborarea internaţională în domeniul cercetării, păstrării,
dezvoltării şi promovării meşteşugurilor artistice se realizează de
Ministerul Culturii şi Turismului, Academia de Ştiinţe, Uniunea
Meşterilor Populari din Moldova, precum şi de alte instituţii,
organizaţii şi persoane fizice care activează în acest domeniu.
Articolul 24. Dispoziţii finale
Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în
conformitate cu prezenta lege.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI

Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 20 martie 2003.
Nr. 135-XV.
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REPUBLICA MOLDOVA
PARLAMENTUL
LEGE
cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice
nr. 1421 adoptat: 31.10.2002 în vigoare:
publicat în: Monitorul Oficial nr 174 din: 20.12.2002 articolul: 1331
cod de clasificare: Limba rusă
MODIFICAT
LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
LP231-XVI din 13.10.05, MO154-156/18.11.05 art.763
LP211-XVI din 29.07.05, MO132-134/07.10.05 art.631
LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611, vigoare 01.01.06
L525/18.12.03, MO6-12/01.01.04 art.56
L430/31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956, în vigoare de la 01.01.2004
Notă
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Obiectivul legii
Prezenta lege stabileşte principiile fundamentale ale activităţii creatoare a
teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice, modul de înfiinţare,
reorganizare, lichidare, finanţare şi administrare a acestora.
Articolul 2. Sarcinile legii
Sarcinile prezentei legi sânt:
a) păstrarea tradiţiilor autohtone şi autenticităţii culturii teatrale, artei
spectacolului, dezvoltarea şi propagarea realizărilor artei spectacolului,
susţinerea relaţiilor culturale interetnice, regionale şi internaţionale;
b) asigurarea drepturilor cetăţenilor la libertatea de creaţie artistică, la
participare în procesul artistic al teatrelor, circurilor şi organizaţiilor
concertistice, asigurarea accesului la arta lor;
c) asigurarea de garanţii legale pentru păstrarea sistemului instituţiilor de
cultură şi artă de stat (inclusiv a instituţiilor de învăţământ de specialitate),
municipale, departamentale, locale şi pentru dezvoltarea armonioasă a unor
astfel de instituţii, indiferent de forma lor juridică de organizare şi de tipul de
proprietate;
d) iniţierea şi susţinerea unor proiecte locale, naţionale sau internaţionale în
domeniul artei dramatice, al reprezentaţiilor de circ sau al programelor de
concert;
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e) crearea de condiţii pentru descoperirea tinerelor talente, pentru completarea
şi renovarea permanentă a personalului artistic şi de creaţie al teatrelor,
circurilor şi organizaţiilor concertistice;
[Art.2 lit.e) modificată prin LP231/13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
e) crearea de condiţii pentru descoperirea tinerelor talente pentru completarea
şi renovarea permanentă a personalului de creţie al teatrelor, circurilor şi
organizaţiilor concertistice;f) crearea unui cadru legal pentru activitatea
economico-financiară a instituţiilor publice de cultură şi artă, a unui sistem de
protecţie socială a lucrătorilor din domeniu.
Articolul 3. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:
teatru - instituţie publică de cultură şi artă care satisface cerinţele culturale ale
societăţii şi care întruneşte activitatea de creaţie, de producţie, economică,
tehnică, ştiinţifică şi de instruire în vederea creării şi prezentării pe viu în faţa
publicului a spectacolelor teatrale, desfăşurării unor alte activităţi culturale de
masă;
circ - instituţie publică de cultură şi artă care satisface cerinţele culturale ale
societăţii şi care întruneşte activitatea de creaţie, de producţie, economică,
tehnică, ştiinţifică şi de instruire în vederea creării şi prezentării pe viu în faţa
publicului a reprezentaţiilor de circ, desfăşurării unor alte activităţi culturale
de masă;
organizaţie concertistică - instituţie publică de cultură, de artă muzicală şi de
alte genuri artistice care satisface cerinţele culturale ale societăţii şi care
întruneşte activitatea de creaţie, de producţie, economică, tehnică, ştiinţifică şi
de instruire în vederea creării şi prezentării în faţa publicului a spectacolelor
muzicale, a programelor de concert, desfăşurării unor alte activităţi culturale
de masă;
personal de creaţie - persoane care gestionează sectoarele de creaţie,
elaborează concepţia unitară a unei opere artistice, asigurând realizarea
scenică a acesteia în tot ansamblul ei: director artistic, prim-regizor, regizor,
prim-maestru de balet, maestru de balet, prim-dirijor, dirijor, prim-maestru de
cor, maestru de cor, pictor-şef, pictor (butafor, decorator, sculptor, maestru de
lumini, machior, modelier), coregraf, scenograf, compozitor, dramaturg, şef
secţie literară, şef secţie muzicală, concertmaistru canto, concertmaistru balet,
secretar literar, regizor tehnic, regizor de sunete, şef al trupei, consilier al
directorului artistic, repetitor canto, repetitor balet, repetitor dicţie, repetitor
circ, asistent, operator sunete, sufleor etc.;
[Art.3 noţiune introdusă prin LP231/13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
personal artistic - persoane care realizează în practică concepţia şi strategiile
propuse de personalul de creaţie: actori de diverse genuri, artişti în orchestrele
simfonice şi de cameră, artişti ai ansamblurilor de cântece şi dansuri, ai
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colectivelor corale şi coregrafice, ai orchestrelor de muzică populară, ai
fanfarelor, ai orchestrelor simfo-jazz, ai orchestrelor şi ansamblurilor de
estradă, artişti vocalişti de operă şi de cameră, de balet, de comedie lirică şi de
estradă, declamatori, artişti ai ansamblurilor vocale şi vocal-instrumentale, ai
genurilor originale de estradă, acompaniatori, concertmaiştri, artişti
prezentatori, solişti, artişti de circ, inspectori de manej, dresori etc.
[Art.3 noţiune introdusă prin LP231/13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
Articolul 4. Politica şi strategia statului în domeniul dezvoltării teatrelor,
circurilor şi organizaţiilor concertistice
(1) Obiectivul şi sarcinile prezentei legi reies din strategia statului în domeniul
dezvoltării teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice. Această strategie
face parte integrantă din politica statului în domeniul culturii şi artei şi se
bazează pe recunoaşterea importanţei artei spectacolului ca element esenţial al
culturii, ca mijloc de păstrare a conştiinţei naţionale şi a limbilor care
funcţionează pe teritoriul Republicii Moldova, ca una din instituţiile sociale
primordiale ale statului de susţinere, asanare şi dezvoltare a vieţii morale şi
spirituale a societăţii. Strategia se bazează pe principiul:
a) accesului liber la creaţie artistică, la integrare în procesul artistic general;
b) unicităţii talentului şi responsabilităţii statului pentru crearea condiţiilor de
realizare a acestuia, inclusiv prin instruire în instituţie de învăţămînt de profil;
c) recunoaşterii independenţei de creaţie a teatrelor, circurilor şi organizaţiilor
concertistice, susţinerii lor de către structurile guvernamentale;
d) integrării procesului cultural naţional în procesul cultural mondial.
(2) În vederea realizării strategiei statului în domeniul dezvoltării instituţiilor
de cultură şi artă, autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate:
a) susţin activitatea uniunilor de creaţie;
b) asigură posibilitatea participării structurilor neguvernamentale la elaborarea
acestei strategii, a programelor, de scurtă durată şi de perspectivă, de
dezvoltare a culturii şi artei, a programelor de pregătire a cadrelor şi de plasare
a acestora în câmpul muncii, de creare a condiţiilor de muncă şi de protecţie
socială a oamenilor de creaţie, de acordare a înlesnirilor financiare;
[Art.4, pct.2, lit.b) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142145/08.09.06art.702]
c) acordă structurilor neguvernamentale ajutor sub formă de subvenţionare a
unor programe şi acţiuni culturale prin intermediul comenzilor de stat, în bază
de concurs.
(3) Statul creează teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice, indiferent
de tipul de proprietate, condiţii juridice şi economice egale de activitte,
garantează drepturile şi interesele lor legitime, contribuie la dezvoltarea
concurenţei libere, loiale între creatorii de spectacole teatrale, reprezentaţii de
circ şi programe de concert, asigură posibilităţi egale în folosirea potenţialului
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intellectual şi artistic al ţării, a resurselor tehnico-materiale, a resurselor
naturale, de muncă, de finanţare şi informative, neadmiţând monopolizarea
pieţei creatorilor de artă, reglementează activitatea de întreprinzător artistic în
temeiul legislaţiei în vigoare.
(4) Autorităţile administraţiei publice nu poartă răspundere pentru obligaţiile
teatrelor, circurilor şi ale organizaţiilor concertistice de stat, municipale şi
locale. Instituţiile publice de cultură şi artă nu poartă răspundere pentru
obligaţiile autorităţilor administraţiei publice.
Articolul 5. Legislaţia cu privire la teatre, circuri şi organizaţii
concertistice
(1) Activitatea teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor concertistice este
reglementată de Constituţia Republicii Moldova, de Legea culturii nr.413-XIV
din 27 mai 1999, de prezenta lege, de alte acte normative, precum şi de
tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
(2) Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale pot da dispoziţii
referitor la activitatea teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice numai
în limita competenţei lor, stabilite de legislaţia în vigoare.
Articolul 6. Libertatea de creaţie artistică
(1) Statul nu supune cenzurii creaţia din teatre, circuri şi organizaţii
concertistice şi nici materialele critice şi analitice referitoare la spectacole
teatrale, reprezentaţii de circ şi concerte, publicate sau prezentate la conferinţe
ştiinţifice.
(2) Libertatea de creaţie artistică se raportă la libertăţile fundamentale ale
omului.
(3) Orice cetăţean al Republicii Moldova beneficiază de valorile intelectuale,
morale şi spirituale create în instituţiile de cultură şi artă din ţară şi străinătate.
Articolul 7. Statutul juridic al teatrelor, circurilor şi al organizaţiilor
concertistice.
(1) Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice au statut de persoană
juridică sau de persoană fizică.
(2) Fiecare teatru, circ sau organizaţie concertistică desfăşoară activitate în
conformitate cu statutul, adoptat de fondator, şi cu legislaţia în vigoare.
Articolul 8. Drepturile şi obligaţiile teatrelor, circurilor şi ale
organizaţiilor concertistice
(1) Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice care au statut de persoană
juridică sunt în drept:
a) să-şi elaboreze independent statutul, programul de creaţie şi repertoriul;
b) să administreze, să folosească şi să dispună de proprietatea sa în
conformitate cu Regulamentul teatrelor, circurilor şi organizaţiilor
concertistice, aprobat de Guvern;
c) să încheie contracte de creaţie şi contracte economice, să elaboreze

183

programul lor economic;
d) să determine schema lor;
e) să stabilească, în condiţiile legii, preţul la bilete, cuantumul onorariilor
pentru artişti şi alţi lucrători de creaţie;
f) să stabilească plata pentru bunurile date în arendă, pentru lucrările executate
şi serviciile prestate sub orice formă, care nu contravin legislaţiei în vigoare;
g) să prezinte spectacole şi concerte de binefacere cu acoperire din venituri
proprii a cheltuielilor;
h) să aibă conturi curente în valută naţională şi în valută străină conform
legislaţiei în vigoare;
i) să creeze, cu permisiunea fondatorului, filiale;
j) să aibă denumire, inclusiv denumire abreviată, simbolică, alte produse
intelectuale, de imagine, alte drepturi de autor şi să le utilizeze în mod
exclusiv. Persoanele juridice şi persoanele fizice care folosesc ilegal simbolica
unei instituţii de cultură şi artă sunt obligate să nu le mai folosească şi să
repare prejudiciile cauzate astfel;
k) să beneficieze de alte drepturi civile, neprevăzute de prezenta lege, care nu
contravin legislaţiei în vigoare;
l) să fondeze, în colaborare cu instituţiile de învăţământ de profil, baze de
studiu pentru elevii şi studenţii care învaţă specialităţile necesare activităţii de
creaţie a teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor concertistice;
m) să organizeze congrese, conferinţe ştiinţifice, master classe, festivaluri
naţionale şi internaţionale.
(2) Omul de teatru, alături de alţi creatori de artă, este responsabil de starea
morală şi spirituală a societăţii.
(3) Drepturile şi obligaţiile teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice
departamentale care nu sânt personae juridice sânt stabilite prin statut, aprobat
de fondatorul lor.

Capitolul II
SISTEMUL DE TEATRE, CIRCURI
ŞI ORGANIZAŢII CONCERTISTICE.
ÎNFIINŢAREA, REORGANIZAREA ŞI LICHIDAREA LOR
Articolul 9. Sistemul de teatre, circuri şi organizaţii concertistice
(1) În sistemul instituţiilor de cultură şi artă intră teatrele, circurile şi
organizaţiile concertistice de stat, municipale, departamentale, regionale şi
private. Acestea se înfiinţează de autorităţile administraţiei publice centrale de
resort, de autorităţile administraţiei publice locale, de alte persoane juridice,
precum şi de persoane fizice, indiferent de cetăţenie.
(2) În funcţie de sarcini, nivel de creativitate şi de importanţă a activităţii

184

artistice, teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice de stat sunt:
a) naţionale;
b) republicane;
c) municipale;
d) departamentale;
e) regionale.
[Art.9 modificat prin LP231/13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
Articolul 10. Înfiinţarea teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice
naţionale
(1) Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice naţionale se înfiinţează prin
hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Culturii şi Turismului, a
uniunilor de creaţie şi a autorităţilor administraţiei publice locale. În acelaşi
mod se efectuează reorganizarea instituţiilor publice de cultură şi artă în teatre,
circuri sau organizaţii concertistice naţionale. În mod analogic se decide şi
asupra retrogradării instituţiei de cultură şi artă ori asupra lichidării ei.
(2) Statutul de teatru naţional, circ naţional sau organizaţie concertistică
naţională se acordă instituţiei publice de cultură şi artă a cărei creaţie este
de importanţă naţională, de stat, care are în repertoriu o mare varietate de
genuri, se deosebeşte printr-un înalt nivel artistic şi interpretativ, acordă o
atenţie deosebită dramaturgiei şi muzicii naţionale, clasicii mondiale şi a cărei
creaţie reflectă tendinţele artei contemporane, prezentîndu-se, în ansamblu,
drept etalon al măiestriei şi creativităţii artistice.
(3) Statutul de teatru naţional, de circ naţional, de organizaţie concertistică
naţională poate fi obţinut de orice instituţie publică de cultură şi artă,
indiferent de tipul de proprietate.
(4) Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice naţionale prezintă arta
naţională în ţară şi peste hotare, creează condiţii pentru accesul maselor largi
la operele lor de artă, precum şi la spectacolele lor radiodifuzate şi televizate.
Articolul 11. Înfiinţarea teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice
republicane, municipale, departamentale, regionale şi private
[Art.11 titlul modificat prin LP231/13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
(1) Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice republicane sunt înfiinţate
de Ministerul Culturii şi Turismului şi de alte instituţii de stat, de comun acord
cu acesta.
(2) Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice municipale sunt înfiinţate
de consiliul municipal, de comun acord cu Ministerul Culturii şi Turismului.
(3) Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice departamentale şi regionale
cu orice tip de proprietate sunt înfiinţate de instituţii, organizaţii şi companii
prin hotărîre a organelor lor de conducere, în condiţiile legii, cu autorizaţia
Ministerului Culturii şi Turismului.
[Art.11 al.(3) modificat prin LP231/13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
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(4) Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice private sunt înfiinţate de
persoane juridice sau de persoane fizice în condiţiile legii, cu autorizaţia
Ministerului Culturii şi Turismului.
Articolul 12. Înregistrarea teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice
Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice, finanţate de la bugetul de stat
şi de la cel municipal, precum şi cele private, se înscriu în Registrul de stat al
instituţiilor de cultură şi artă al Ministerului Culturii şi Turismului. Regulile
ţinerii acestui registru se aprobă de Guvern.
Articolul 13. Reorganizarea teatrelor, circurilor şi organizaţiilor
concertistice
(1) Reorganizarea teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice se
efectuează prin fuziune, asociere, divizare, separare sau transformare.
(2) Teatrul, circul sau organizaţia concertistică de stat se reorganizează pe
baza unui proiect, elaborat de directorul sau personalul de creaţie, de
fondatorul instituţiei de cultură şi artă şi prezentat Ministerului Culturii şi
Turismului, care eliberează o autorizaţie de reorganizare.
(3) În proiectul de reorganizare se indică:
a) denumirea teatrului, circului sau a organizaţiei concertistice;
b) sediul;
c) modul de reorganizare;
d) cauzele, scopul şi termenul reorganizării;
e) valoarea patrimoniului;
f) succesiunea obligaţiilor şi termenul valabilităţii lor.
(4) La proiectul de reorganizare se anexează proiectul regulamentului
teatrului, circului sau al organizaţiei concertistice reorganizate.
(5) În termen de 3 luni de la data prezentării proiectului de reorganizare,
Ministerul Culturii şi Turismului emite, coordonând cu uniunea de creaţie şi
cu sindicatul de resort, o decizie de reorganizare, care poate fi atacată de
fondator în instanţă de judecată.
Articolul 14. Lichidarea teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice
(1) Lichidarea teatrului, circului şi a organizaţiei concertistice conduce la
încetarea activităţii lor fără succesiunea drepturilor şi obligaţiilor către alte
persoane fizice sau juridice. Aceste instituţii se consideră lichidate din
momentul radierii lor din Registrul de stat al instituţiilor de cultură şi artă al
Ministerului Culturii şi Turismului.
(2) Teatrul, circul şi organizaţia concertistică se lichidează pe baza unui
proiect elaborat de fondator şi prezentat Ministerului Culturii şi Turismului,
care eliberează o autorizaţie de lichidare.
(3) În proiectul de lichidare se indică:
a) denumirea teatrului, circului sau a organizaţiei concertistice;
b) sediul;
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c) cauzele şi termenul lichidării;
d) valoarea patrimoniului;
e) informaţii despre folosirea în continuare a patrimoniului.
(4) În termen de o lună de la data prezentării proiectului de lichidare,
Ministerul Culturii şi Turismului emite, coordonând cu uniunea de creaţie şi
cu sindicatul de resort, o decizie de lichidare a teatrului, circului sau a
organizaţiei concertistice, care poate fi atacată în instanţă de judecată de către
fondator sau de personalul artistic şi de creaţie al instituţiei de cultură şi artă
care se lichidează.
[Art.14 al.(4) modificat prin LP231/13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
(5) În cazul lichidării unei instituţii, organizaţii sau companii de stat în a cărei
posesiune se află un teatru, un circ sau o organizaţie concertistică
departamentală, acestea din urmă se lichidează în conformitate cu prezenta
lege.
(6) Teatrul, circul şi organizaţia concertistică private pot fi lichidate prin
decizie emisă de fondator, cu înştiinţarea anticipată a Ministerului Culturii şi
Turismului, conform legislaţiei în vigoare.
Articolul 15. Proprietatea teatrului, circului şi a organizaţiei concertistice
(1) Spectacolele teatrale, reprezentaţiile de circ, programele de concert,
bunurile de folosinţă îndelungată, încăperile, bunurile imobiliare, mijloacele
financiare în numerar şi de pe conturi, mijloacele financiare investite de
fondator în utilaje, maşini şi mecanisme, precum şi bunurile acumulate din
activitatea economică, reprezintă proprietatea teatrului, circului sau a
organizaţiei concertistice.
(2) Teatrul, circul şi organizaţia concertistică sunt obligate să folosească cu
diligenţa unui bun gospodar patrimoniul pus la dispoziţie.
(3) Clădirile teatrului, circului sau ale organizaţiei concertistice de stat nu se
supun privatizării.
(4) Fondatorul teatrului, circului sau al organizaţiei concertistice exercită
control asupra activităţii acesteia, asupra consumului de mijloace financiare şi
asupra exploatării bazei materiale.
(5) Relaţiile teatrului, circului şi ale organizaţiei concertistice cu autorii de
opere artistice - proprietate a lor intelectuală - care sunt create pentru aceste
instituţii se reglementează prin acorduri individuale de muncă (contracte) în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
(6) Conducerea teatrului, circului şi a organizaţiei concertistice nu poate
interveni în creaţia lor artistică: spectacolul, reprezentaţia şi programul.
(7) Autorul poate retrage din repertoriu creaţia sa artistică numai în cazul în
care s-a schimbat conţinutul spectacolului teatral, al reprezentaţiei de circ sau
al programului de concert ori nivelul lor de realizare nu corespunde criteriilor
şi ideilor autorului.
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(8) Creatorul de spectacol teatral, de reprezentaţie de circ, de program
concertistic, precum şi artiştii se pot retrage din ele doar în temeiul acordului
individual de muncă (contractului).
Capitolul III
FINANŢAREA TEATRELOR, CIRCURILOR
ŞI ORGANIZAŢIILOR CONCERTISTICE DE STAT
Articolul 16. Mijloacele financiare ale teatrelor, circurilor şi ale
organizaţiilor concertistice de stat
(1) Sursele de finanţare a teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor concertistice de
stat sunt:
a) subvenţiile de la bugetul de stat sau de la bugetul municipal;
b) subvenţiile pentru îndeplinirea comenzilor de stat;
c) veniturile din activitatea de bază;
d) veniturile din prestarea de servicii contra plată;
e) alte venituri neinterzise de lege;
f) ajutorul acordat de persoane juridice şi fizice.
(2) Finanţarea, în temeiul prezentei legi, a teatrelor, circurilor şi organizaţiilor
concertistice de stat este inclusă în bugetul de stat într-o poziţie aparte,
începând cu anul 2004.
[Art.16 al.(3) exclus prin LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, vigoare
01.0106, al.(4) devine (3)]
[Art.16 al.(3) modificat prin L430/31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
(3) Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice a căror activitate de creaţie
corespunde principiilor politicii de stat în domeniul culturii şi artei, principii
aprobate de Ministerul Culturii şi Turismului, beneficiază de finanţare
suplimentară de la bugetul de stat conform Regulamentului cu privire la
comanda de stat, aprobat de acelaşi minister.
Articolul 17. Principiile de subvenţionare a teatrelor,
circurilor şi a organizaţiilor concertistice de stat
(1) Fondatorul acordă teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice de stat
subvenţii pentru acoperirea în proporţie de 60% a cheltuielilor aferente
activităţii lor pe parcursul anului fiscal. Aceste subvenţii nu pot fi reduse în
legătură cu ajutorul financiar acordat de alte persoane, juridice şi fizice.
Subvenţiile neutilizate până la finele anului fiscal rămân la dispoziţia
instituţiei şi sânt repartizate după necesităţile ei.
(2) Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice naţionale beneficiază de
subvenţii din partea statului pentru acoperirea cheltuielilor aferente activităţii
lor şi pentru realizarea proiectelor de creaţie de importanţă naţională, în
proporţie de 80% faţă de cheltuielile totale.
(3) Normativele cheltuielilor necesare activităţii teatrelor, circurilor şi
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organizaţiilor concertistice se aprobă de către Guvern, la propunerea
Ministerului Culturii şi Turismului.
Articolul 18. Finanţarea teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice
nestatale
Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice nestatale sunt finanţate din
fonduri speciale ale fondatorilor lor conform actelor normative prevăzute de
legislaţia în vigoare.
Capitolul IV
COORDONAREA ACTIVITĂŢII TEATRELOR, CIRCURILOR
ŞI A ORGANIZAŢIILOR CONCERTISTICE
Articolul 19. Atribuţiile Ministerului Culturii şi Turismului privind
activitatea teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor concertistice
În atribuţiile Ministerului Culturii şi Turismului privind activitatea teatrelor,
circurilor şi a organizaţiilor concertistice intră:
a) elaborarea strategiei dezvoltării teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor
concertistice, selectarea şi finanţarea programelor;
b) crearea, reorganizarea, lichidarea, finanţarea şi controlul asupra activităţii
teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor concertistice din subordine;
c) avizarea în vederea înregistrării teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor
concertistice de stat şi nestatale;
d) prezentarea către Guvern a documentelor pentru atribuirea statutului de
teatru naţional, circ naţional şi organizaţie concertistică naţională;
e) pregătirea documentelor de reglementare a activităţii teatrelor, circurilor şi a
organizaţiilor concertistice, a planurilor şi a regulamentelor lor;
f) coordonarea activităţii teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor concertistice,
contribuţia în vederea participării lor la programe naţionale şi internaţionale;
g) finanţarea teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor concertistice conform unui
program special de importanţă deosebită pentru cultura naţională;
h) desemnarea prin concurs sau fără concurs, pe un termen de 5 ani, în bază de
acord individual de muncă (contract), destituirea directorului de teatru, circ
sau organizaţie concertistică, coordonarea numirii în funcţie de către director a
regizorului principal, dirijorului principal, directorului principal de balet,
dirijorului principal de cor, pictorului principal, a directorilor adjuncţi, în
conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte legislative;
i) anunţarea şi organizarea de concursuri pentru funcţia de conducător artistic
în teatre, circuri şi organizaţii concertistice naţionale şi în cele de stat,
desemnarea acestuia pe un termen de 5 ani, în bază de acord individual de
muncă (contract);
j) aprobarea statutului şi coordonarea schemei de încadrare a teatrului, circului
şi organizaţiei concertistice;
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[Art.19 lit.j) modificată prin LP231/13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
k) coordonarea cu teatrul, circul şi organizaţia concertistică a repertoriului şi a
programelor lor economice.
Articolul 20. Atribuţiile autorităţilor publice ale unităţilor teritoriale
autonome privind activitatea teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor
concertistice
În atribuţiile autorităţilor publice ale unităţilor teritoriale autonome privind
activitatea teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor concertistice intră:
a) crearea, finanţarea teatrelor, circurilor, organizaţiilor concertistice şi
coordonarea activităţii lor;
b) reorganizarea sau lichidarea teatrelor, circurilor şi organizaţiilor
concertistice conform avizului Ministerului Culturii şi Turismului, cu
consimţământul uniunii de creaţie şi a sindicatului de resort;
c) finanţarea principalelor programe ale teatrelor, circurilor şi organizaţiilor
concertistice de comun acord cu autorităţile publice ierarhic superioare ale
unităţilor teritoriale autonome;
d) desemnarea prin concurs sau fără concurs, pe un termen de 5 ani, în bază de
acord individual de muncă (contract), şi destituirea directorului teatrului,
circului sau al organizaţiei concertistice, de comun acord cu Ministerul
Culturii şi Turismului;
e) exercitarea controlului asupra activităţii teatrelor, circurilor şi a
organizaţiilor concertistice, asupra gestiunii şi folosirii fondurilor şi
mijloacelor subvenţionate;
f) aprobarea statutului şi schemei teatrelor, circurilor şi organizaţiilor
concertistice;
g) coordonarea cu teatrul, circul şi organizaţia concertistică a repertoriului şi a
programelor lor economice.
Articolul 21. Atribuţiile autorităţilor publice municipale privind activitatea
teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor concertistice
În atribuţiile autorităţilor publice municipale privind activitatea teatrelor,
circurilor şi a organizaţiilor concertistice intră:
a) crearea şi finanţarea teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice
municipale;
b) coordonarea activităţii teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor concertistice
care activează pe teritoriul municipiului;
c) reorganizarea şi lichidarea teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor
concertistice municipale cu consimţământul Ministerului Culturii şi
Turismului, al uniunii de creaţie şi al indicatului de resort;
d) finanţarea programelor teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice de
o importanţă deosebită pentru cultura naţională, inclusiv ale instituţiilor de
cultură şi artă care nu sunt subordonate direct, dar care desfăşoară activitate în
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municipiu;
e) desemnarea prin concurs sau fără concurs, pe un termen de 5 ani, în bază de
acord individual de muncă (contract), şi destituirea directorului de teatru, circ
şi organizaţie concertistică, de comun acord cu Ministerul Culturii şi
Turismului;
f) controlul asupra activităţii teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice
din subordine şi asupra folosirii bazei lor tehnico-materiale;
g) aprobarea statutului şi schemei teatrelor, circurilor şi organizaţiilor
concertistice;
h) coordonarea cu teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice a
repertoriului şi a programelor lor economice.
Articolul 22. Conducerea teatrelor, circurilor şi organizaţiilor
concertistice naţionale
(1) Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice naţionale se subordonează
nemijlocit fondatorului lor.
(2) Conducerea teatrelor, circurilor, organizaţiilor concertistice naţionale şi
împuternicirile lor sunt stabilite în Regulamentul teatrelor, circurilor şi
organizaţiilor concertistice.
(3) Directorul teatrului, circului, organizaţiei concertistice naţionale este
desemnat de fondator prin concurs sau fără concurs, pe un termen de 5 ani, în
bază de acord individual de muncă (contract) şi destituit de către fondator în
cazul nerespectării clauzelor acordului.
(4) Conducătorul artistic al teatrului, al circului, al organizaţiei concertistice
naţionale este desemnat prin concurs, cu acordul fondatorului, de către
directorul teatrului, circului, organizaţiei concertistice, în bază de acord
individual de muncă (contract), şi destituit conform legislaţiei în vigoare.
Condiţiile concursului şi procedurile organizatorice se aprobă de către
fondator.
[Art.22 modificat prin LP231/13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
Articolul 23. Administrarea teatrului, circului şi organizaţiei concertistice
(1) Administrarea teatrului, circului, organizaţiei concertistice de stat şi
împuternicirile lor sunt stabilite în Regulamentul teatrelor, circurilor şi
organizaţiilor concertistice.
(2) Administrarea teatrului, circului şi organizaţiei concertistice de stat se
efectuează de către director, care este desemnat prin concurs sau fără concurs
de către fondator şi cu care Ministerul Culturii şi Turismului sau autoritatea
administraţiei publice locale, de comun acord cu Ministerul Culturii şi
Turismului, încheie acord individual de muncă (contract) pe un termen de 5
ani.
(3) Conducătorul artistic se numeşte prin concurs de către directorul teatrului,
circului sau organizaţiei concertistice de stat în bază de acord individual de
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muncă (contract) pe un termen de 5 ani, de comun acord cu Ministerul Culturii
şi Turismului, cu autoritatea administraţiei publice locale şi cu fondatorul.
(4) Dacă nu corespund cerinţelor stipulate în acordul individual de muncă
(contract) şi nu îndeplinesc programul de creaţie şi de activitate
administrativă, aprobat de Ministerul Culturii şi Turismului, directorul
teatrului, circului sau al organizaţiei concertistice de stat este destituit prin
decizie a fondatorului, iar conducătorul artistic - prin ordin al directorului.
Aceştia pot fi destituiţi şi la propunerea Ministerului Culturii şi Turismului.
(5) Fondatorul nu este în drept să ceară directorului de teatru, circ sau
organizaţie concertistică să desfăşoare activităţi nestipulate în acordul
individual de muncă (contract).
(6) Directorul de teatru, circ sau organizaţie concertistică nu poate fi destituit
dacă neîndeplinirea programului de activitate stipulat în acordul individual de
muncă (contract) se datorează nerespectării de către fondator a clauzelor
contractuale.
(7) În unităţile teritoriale autonome, în municipii şi în alte localităţi, directorul
şi conducătorul artistic sânt desemnaţi de autorităţile administraţiei publice
locale, de comun acord cu Ministerul Culturii şi Turismului.
(8) Consiliul artistic al teatrului, circului sau al organizaţiei concertistice de
orice nivel participă cu drept de vot consultativ la administrarea acestora.
Membrii consiliului sunt confirmaţi de Ministerul Culturii şi Turismului.
Capitolul V
ANGAJAREA ŞI REMUNERAREA
Articolul 24. Angajarea
(1) Angajarea în teatru, circ şi organizaţie concertistică se efectuează prin
încheiere a unui acord individual de muncă (contract) între conducerea
instituţiei şi lucrător, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova.
(2) Lucrătorii din rândurile personalului artistic şi de creaţie din teatru, circ şi
organizaţie concertistică pot încheia acorduri individuale de muncă (contracte)
pe un anumit termen: de până la 5 ani, pentru o singură stagiune sau pentru
mai multe stagiuni, pentru un spectacol, o reprezentaţie, un concert sau mai
multe. Pot fi încheiate acorduri individuale de muncă (contracte) pe un anumit
termen şi cu alţi lucrători din instituţiile de cultură şi artă.
[Art.24 al.(2) modificat prin LP231/13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
Articolul 25. Condiţiile de muncă şi de remunerare a lucrătorilor
de creaţie din teatre, circuri şi organizaţii concertistice
(1) Condiţiile de muncă şi de remunerare a personalului artistic şi de creaţie
din teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice naţionale se stabilesc prin
hotărîre de Guvern, la propunerea Ministerului Culturii şi Turismului.
[Art.25 al.(1) modificat prin LP231/13.10.05, MO154/18.11.05 art.763, în
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vigore la 01.01.06]
(2) Condiţiile de muncă şi de remunerare a personalului artistic şi de creaţie
din teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice de stat se stabilesc în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
(3) Condiţiile de muncă şi de remunerare a personalului artistic şi de creaţie
din teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice private sunt stabilite de
fondatori în conformitate cu legislaţia în vigoare.
[Art.25 al.(2)-(3) modificate prin LP231/13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
Articolul 26. Atestarea personalului artistic şi de creaţie din teatre, circuri şi
organizaţii concertistice
Personalul artistic şi de creaţie din instituţiile de cultură şi artă de orice nivel
sunt atestaţi în conformitate cu Regulamentul atestării personalului artistic şi
de creaţie din teatre, circuri şi organizaţii concertistice naţionale şi de stat,
coordonat cu Uniunea Teatrală a Republicii Moldova şi aprobat de Ministerul
Culturii şi Turismului.
[Art.26 modificat prin LP231/13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
Capitolul VI
PENSIILE
Articolul 27. Pensia pentru limită de vîrstă lucrătorilor din rîndurile
personalului artistic şi de creaţie din teatre, circuri şi organizaţii concertistice
(1) Personalul artistic şi de creaţie din instituţiile de cultură şi artă naţionale,
de stat şi municipale beneficiază de pensii în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
(2) Unele categorii de personal artistic (balerini, artişti ai ansamblurilor
profesioniste de dansuri, instrumentişti suflători, solişti vocalişti, corişti, artişti
de circ, artişti travesti, actori păpuşari) cu o vechime în muncă de 20 de ani au
dreptul la pensie pentru vechime în muncă, plătită de la bugetul de stat, pînă la
atingerea limitei de vîrstă stabilite de legislaţia în vigoare pentru pensionare.
(3) Pensiile pentru limită de vârstă se plătesc lucrătorilor din rândurile
personalului artistic şi de creaţie în modul stabilit de Guvern.
(4) Pentru merite deosebite în crearea de chipuri şi opere de artă de valoare
naţională, Guvernul, la propunerea Ministerului Culturii şi Turismului şi
uniunilor de creaţie, stabileşte pentru lucrătorii din rândurile personalului
artistic şi de creaţie din teatre, circuri şi organizaţii concertistice pensie
personală, al cărei cuantum nu poate fi mai mic decât cuantumul pensiei de
funcţionar public.
[Art.27 modificat prin LP231/13.10.05, MO154/18.11.05 art.763]
[Art.27 al.(2) modificat prin L525/18.12.03, MO6-12/01.01.04 art.56]
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Capitolul VII
RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL ACTIVITĂŢII
TEATRELOR,
CIRCURILOR ŞI ORGANIZAŢIILOR CONCERTISTICE
Articolul 28. Cooperarea internaţională
Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice au dreptul să se asocieze cu
teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice din alte ţări, să adere la
asociaţiile internaţionale ale teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice
şi să participe la activitatea acestora.
Articolul 29. Acordurile internaţionale
În cazul în care prevederile prezentei legi contravin prevederilor acordurilor
internaţionale la care Republica Moldova este parte, se aplică prevederile
acordurilor internaţionale.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII TRANZITORII
Articolul 30
În termen de 3 luni, Guvernul:
a) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
b) va elabora actele normative necesare realizării acesteia.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI
Chişinău, 31 octombrie 2002.
Nr. 1421-XV.

Eugenia OSTAPCIUC
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