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Acronime 
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ALRC      Agenția Relații Funciare și Cadastru  
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Termenii de Referință ai Documentului  

Prezentul document a fost elaborat pentru Proiectul Twinning „Suport pentru patrimoniul cultural în 

Republica Moldova, prin păstrarea și protecția acestuia” MD 13 ENPI OT 01 16 (MD/26), implementat de 

către Italia și Moldova, în cadrul componentei 4 „Suport direct instituțiilor moldovenești  din domeniul 

protejării patrimoniului”, în calitate de livrabil pentru activitatea 4.1  “Suport pentru clasificarea, 

documentarea și catalogarea digitală a patrimoniului cultural imobil ”, în conformitate cu cele stipulate 

în Anexa A1 – Descrierea Acțiunilor contractului Ref. (2017)4121713/ 22.08.2017 – 2017/ 387-025. 
 

Raportul include o analiză a situației actuale privind standardul de documentare a patrimoniului cultural 

imobil protejat, precum și o propunere de modernizare a registrului național a patrimoniului cultural 

imobil.  

 

Rezumat  

La momentul actual, în Moldova nu există niciun sistem unificat privind catalogarea națională a 

bunurilor culturale. Elementele de bază care compun / constituie un sistem de catalogare (standarde 

pentru diferite tipuri de patrimoniu cultural, infrastructură tehnologică și proceduri administrative care 

articulează procesul de identificare și catalogare a bunurilor culturale în cadrul regulilor generale de 

protecție a patrimoniului cultural)  nu sunt încă utilizate. În acest sens, este practic imposibil să se 

abordeze problema digitizării bazelor de date existente din cauza naturii fragmentare a soluțiilor 

teoretice și tehnologice adoptate de diversele instituții responsabile de protecție, precum și din cauza 

lipsei unui sistem unitar capabil să “primească”  informațiile. 

Prin urmare, este necesară o regândire completă a întregului mecanism de catalogare și înregistrare a 

patrimoniului cultural imobil, prin abordarea noului concept al unui sistem național de catalogare a 

informațiilor, capabil să folosească existenta experiență pozitivă și sinergiile create între diferitele 

instituții. 

 

Pentru a finaliza această re-concepere, sunt necesare trei etape: 

1. elaborarea de standarde și norme de catalogare bazate pe legislația existentă, printr-un proces 

riguros de analiză, standardizare și unificare a datelor referitoare la diferitele tipuri de patrimoniu 

cultural; 

2. elaborarea și implementarea unui sistem de informații geografice robust,  în baza relațiilor existente 

între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MoECR), Agenția Națională de Arheologie (NAA), Agenția 

de Inspectare și Restaurare a Monumentelor (AIRM) și Agenția pentru Relații Funciare și Cadastru 

(ALRC); 

3. inventarierea, analiza și transferul bazelor de date existente în noul sistem național. 

Aceste trei etape esențiale sunt însoțite de necesitatea de a eficientiza, din punct de vedere procedural 

și reglementator,  mecanismul de identificare, înregistrare și protejare a patrimoniului cultural. 
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În calitate de acțiune preliminară pentru elaborarea prezentului raport,  a fost realizat un studiu pentru 

identificarea și analiza bazele de date, acordând o atenție deosebită datelor create și păstrate de către 

cele două agenții responsabile de protecția națională (NAA și AIRM). Acest studiu a permis să se observe 

complexitatea și neomogenitatea situație. Compartimentul relaționat siturile arheologice, în 

responsabilitatea  NAA, pare a fi considerabil mai avansat decât cel referitor la patrimoniul arhitectural 

și monumental. În plus, în baza unui acord semnat cu ALRC, NAA  a inclus pe geoportalul național o mare 

parte din cele aproximativ 7000 situri arheologice , devenind astfel geo – referențiale.  Pe de altă parte, 

situația privind monumentele este dramatică, și, la momentul actual, există doar câteva baze de date 

care nu mai sunt întreținute.  În general, structura portofoliilor disponibile pentru diferitele tipuri de 

patrimoniu cultural pare foarte simplă; adesea, câmpurile de intrare nu sunt standardizate și pare că nu 

a fost efectuată nici o analiză completă a datelor înainte de digitizarea acestora. Nu a fost identificată 

nici o cooperare operațională între cele două agenții cu scopul de a unifica colectarea informațiilor 

comune (locația geografică și administrativă, referințe privind măsurile de protecție…). 

În paralel cu această cercetare, a fost analizată și legislația actuală, acordând o atenție deosebită 

mecanismelor de propunere și înregistrare a patrimoniului cultural imobil  în registrele naționale. Deși 

legile nu au fost concepute în mod expres pentru a ghida înființarea unui sistem național de catalogare, 

regulamentele de clasificare a patrimoniului cultural pot fi folosite drept bază pentru crearea unui 

standard unificat de catalogare cu caracteristici modulare și progresive. 

O parte semnificativă a activităților prezentate în acest raport se referă la compararea diferitelor 

standarde de catalogare existente pentru a găsi un punct comun care  ar armoniza dispozițiile juridice cu 

bazele de date existente în vederea unei mai mari precizii. Se propune un model unificat de catalogare 

bazat pe analiza preliminară a datelor și standardizării câmpurilor. Acest model poate reprezenta un 

„punct de start” pentru elaborarea definitivă a unui sistem informațional de către un grup de lucru 

specific, care să includă toți actorii principali implicați. 

Planificarea urbană și amenajarea teritoriului, gestionarea riscurilor și acțiunile de protecție zilnică nu 

pot fi separate de o localizare corectă și actualizată a patrimoniului cultural. Aceasta reprezintă unul 

dintre aspectele cele mai critice ale situației actuale, deoarece practic deloc nu se acordă atenție datelor 

spațiale privind patrimoniului cultural imobil. Situația este și mai gravă dacă considerăm că, în prezent, 

nu există nicio conexiune cu datele cadastrale. Aceast fapt se reflectă negativ asupra notificării și 

mecanismelor de protecție a bunurilor și trebuie soluționat prin intermediul unor acte normative 

adecvate. Din punctul de vedere al sistemului național de catalogare, această lacună  serioasă poate fi 

eliminată prin consolidarea colaborării și a acordurilor deja existente între AIRM, NAA și  geoportalul 

național. În prezent, ALRC este singura entitate publică capabilă să ofere capacități tehnologice necesare 

pentru implementarea unui sistem informațional geografic destinat catalogului național de patrimoniu 

cultural construit. 

În orice caz, indiferent de platforma tehnologică care va fi aleasă, noul sistem de catalogare nu poate 

ignora implementarea componentei spațiale și mecanismele de strânsă integrare cu baza de date a 

sistemului cadastral. 
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Planul privind digitizarea și documentarea 

monumentelor și siturilor protejate ale Republicii 

Moldova  

Modernizarea instituțiilor culturale și digitizarea în sectorul artelor și culturii reprezintă unul din 

obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Culturii Republicii Moldova/Cultura 2020 care are 

drept scop asigurarea circulației reale și virtuale a produsului cultural.  Obiectivul specific al Strategiei 

constă în operaționalizarea sistemului informațional al sectorului de cultură.  

Printre acțiunile de prioritate ale Strategiei, se enumeră: 

• Digitizarea patrimoniului cultural  

• Elaborarea unui singur sistem informațional în domeniul culturii  

În anul 2012, a fost aprobat Programului naţional de informatizare a sferei culturii pe anii 2012-2020; 

obiectivul programului se referă la digitizarea, în proporție de 75%, a patrimoniului cultural tangibil și 

intangibil al Republicii Moldova până în 2020. Un alt document care conține dispoziții cu referire la 

cultură este Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020”. 

De asemenea, programului naţional de informatizare a sferei culturii pe anii 2012-2020 prevede crearea 

infrastructurii și spațiilor de informare în domeniul culturii, necesare pentru prestarea serviciilor 

electronice în domeniul cultural. 

REGISTRELE PATRIMONIULUI CULTURAL  

Suprafața totală a Moldovei este de 33,7 mii km², populația acesteia fiind de 3,5 milioane (a. 2016). 

Moldova este împărțită în 32 de raioane, trei municipii și două regiuni autonome (Găgăuzia și 

Transnistria). Există 1.681 de localități, dintre care 982 localități au propria autoritate publică locală 

(APL). Cinci localități au statut de municipiu, 66 au statut de oraș, iar 916 sunt sate cu statut de comună 

(Banca Mondială - Proiectul de înregistrare a terenurilor și evaluare a proprietății (P161238) - 8 iunie 

2018). 

 

În conformitate cu Legea 1530 / 1993, Registrul monumentelor protejate a fost publicat în anul 2010. 

Acesta cuprinde clădiri de interes istoric și artistic și zone de interes arheologic, local (L) și național (N), 

toate într-un singur act cuprinzător; acesta a fost creat pe baza desemnării pre-existente și este obiectul 

unor revizuiri periodice, care trebuie, de asemenea, aprobate de Parlament. Registrul are caracter doar 

descriptiv (datele privind clădirea, locația cu adresa și numărul casei, perioada de construire, tipul de 

proprietate) și nu conține nici o relație cu registrul funciar sau nici o referire la cartografia existentă. 
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Registrului naţional al monumentelor de for public a fost aprobat de Parlament pe 20 iulie 2018. Acesta 

conține un table structurat cu codul, adresa, localitatea, denumirea monumentului și datarea. 

Tab. 1 Bunuri culturale per zone administrative (în baza Registrului monumentelor istorice aprobat prin Legea N. 1531/1993, 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 15-17, art.24). Actualizarea aprobată de Parlament pe 20 iulie 2018  

ZONA DE CENTRU 

1 Raionul Anenii Noi 157 

2 Raionul Călăraşi 82 

3 Raionul Criuleni 129 

4 Raionul Dubăsari 95 

5 Raionul Grigoriopol 74 

6 Raionul Hâncești 125 

7 Raionul Ialoveni 139 

8 Raionul Nisporeni 146 

9 Raionul Orhei 321 

10 Raionul Slobozia 76 

11 Raionul Străşeni 102 

12 Raionul Teleneşti 126 

13 Raionul Ungheni 148 

TOTAL 1.720 

ZONA DE NORD 

14 Raionul Briceni 192 

15 Raionul Camenca 149 

16 Raionul Donduşeni 185 

17 Raionul Drochia 135 

18 Raionul Edineţ 380 

19 Raionul Făleşti 195 

20 Raionul Floreşti 253 

21 Raionul Glodeni 162 

22 Raionul Ocniţa 175 

23 Raionul Rezina 141 

24 Raionul Râbnița 96 

25 Raionul Râșcani 194 

26 Raionul Sângerei 320 
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27 Raionul Soroca 243 

28 Raionul Şoldăneşti 183 

TOTAL 3.003 

ZONA DE SUD 

29 Raionul Basarabeasca 21 

30 Raionul Cahul 32 

31 Raionul Cantemir 28 

32 Raionul Căinari 40 

33 Raionul Căuşeni 51 

34 Raionul Ciadîr-Lunga 22 

35 Raionul Cimişlia 36 

36 Raionul Comrat 17 

37 Raionul Leova 36 

38 Raionul Ştefan-Vodă 73 

39 Raionul Taraclia 20 

40 Raionul Vulcăneşti 40 

TOTAL 416 

41 Municipiul Chişinău 419 

42 Oraşul Bălţi 42 

43 Oraşul Tiraspol 58 

44 Oraşul Tighina (Bender) 37 

TOTAL GENERAL 5.695 

 

Tab. 2  Bunuri culturale per categorii  (în baza Registrului monumentelor istorice aprobat prin Legea N. 1531/1993, Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 15-17, art.24). Actualizarea aprobată de Parlament pe 20 iulie 2018 

CATEGORIE NUM. 

Arheologie 2.688 

Arhitectură 1.203 

Arhitectură și Artă 47 

Arhitectură și Istorie  155 

Arhitectură populară 16 
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Artă 120 

Artă și Istorie 74 

Istorie 1.245 

Altele, interes mixt și Fără Categorie  147 

TOTAL 5.695 

 

Registrul cuprinde monumente și zone arheologice de interes național și local: 4485 sunt clasificate 

drept având importanță națională, 1210 de importanță locală. 

 

Colaborarea dintre reprezentanții MECC și cei ai agențiilor a început la sfârșitul lunii februarie 2018, 

având drept obiectiv actualizarea Registrului monumentelor istorice (1993) prin includerea datelor 

cadastrale și informațiilor de bază, utilizând toate instrumentele disponibile. 

MECC este în proces de  revizuire a Registrului (Vechea Clasificare) prin completări și actualizări limitate 

(Noua Clasificare), precum și cu divizarea Registrului în liste suplimentare, așa cum prevede legea, însă 

fără a prevedea, în prezent, oricare conexiune cu datele cadastrale, în pofida acordului cu Registrul 

funciar (ALRC), care ar permite accesul la date. 

În prezent, sunt creionate versiuni suplimentare bazate pe tipologii de articole, de ex. Registrul 

monumentelor istorice sau Registrul siturilor arheologice. 

 

STANDARDE DE DATE ȘI SITUAȚIA CURENTĂ PRIVIND DIGITIZAREA BAZELOR DE DATE  

Existența a două agenții separate și lipsa unui singur instrument juridic pentru protecția patrimoniului 

cultural, precum și a standardelor unice de catalogare care includ și armonizează diversele reguli privind 

patrimoniul cultural, precum și diferita abordare disciplinară sunt principalele cauze ale situație de 

confuzie, care poate fi observată în stadiul de catalogare și digitizare a patrimoniului arheologic și a 

bunurilor monumentale. Situația actuală poate fi rezumată după cum urmează: 

Cadrul de reglementare a patrimoniului arheologic 

Formatul de catalog pentru siturile arheologice a fost moștenit din perioada sovietică și este cunoscut 

sub numele de "pașaport". Este un formular foarte sintetic, care era folosit pentru toate categoriile de 

patrimoniu cultural. Numărul de înregistrări de acest tip, relaționate siturile arheologice nu este clar. 

Contrar cazurilor privind monumentele, formularul de pașaport nu pare a fi relevant pentru patrimoniul 

arheologic. 
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Legislația actuală, în special Legea nr. 218/2010 (art. 2, par.1, lit. t)  prevede înființarea unei " baze 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 național". 

Ambele registre sunt actualizate de către Agenția Națională de Arheologie (NAA), care a adoptat și 

metodologia de clasificare a siturilor arheologice, în colaborare cu Academia de Științe a Moldovei, 

Comisia Națională de Arheologie și Ministerul (Legea nr.218 / Art. 12, par. 3, lit.l, art.13, alin.1, lit.f, 

art.14, par. 8, lit.h, j, k). 

Repertoriul Arheologic Național  (denumit în continuare "Repertoriul NA"), "sub formă de hârtie și 

suport electronic", " cuprinde lista tuturor siturilor arheologice descoperite pe teritoriul Republicii 

Moldova" și este " elaborat în baza datelor ştiinţifice publicate, a celor de arhivă, precum şi a datelor 

ştiinţifice recente, oferite de către instituţiile de profil arheologic", "include descrierea sitului, date 

cartografice, imagini, date juridice și administrative" (Legea nr.218 / 2010, art.15, Anexa 3: 

Regulamentul privind Repertoriul Național Arheologic și Registrul Arheologic Național, Ordinului 

Ministrului Culturii nr. 126 din 25.04.2013. De fapt, repertoriul NA reprezintă un proiect de studiu și 

publicare științifică a datelor arheologice care, în prezent, nu este implementat. 

Registrul Arheologic Național (în continuare „Registrul NA”) "este documentul de stat care include 

siturile arheologice de importanță națională și internațională ocrotite de stat. Siturile arheologice din 

Registrul Arheologic Național sunt parte component  din Registrul Monumentelor Istorice ale Republicii 

Moldova ". "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, la propunerea Guvernului, la inițiativa Ministerului Culturii" (Legea nr.218 / 2010, Art.16, 

Anexa 3: Regulamentul privind Repertoriul Național de Arheologie și Registrul Arheologic Național, 

Ordinului Ministrului Culturii nr.126 din 25.04.2013). 

Conform legii, Registrul NA conține informații de bază despre siturile arheologice (Tab.3). 

 

Tab. 3 Structura datelor în Registrul Arheologic Național 

1. Denumirea sitului Site name 

2. Adresa Address 

3. Coordonatele GPS GPS coordinates 

4. Tipul sitului Type 

5. Apartenenţa culturală Cultural attribution 

6. Cronologia Chronology 

7. Categoria de protecţie Level of Protection 

8. Număr-registru Registry Number 

9. Număr-cadastru Archaeological Cadastre Number 

  

În comparație cu Registrul Monumentelor Istorice, Registrul NA prevede colectarea informațiilor  puțin 

mai ample. 
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De asemenea, Legea 218/2010 prevede crearea unui Cadastru Arheologic, conceput drept un sistem de 

evidență al siturilor arheologice și al patrimoniului arheologic, elaborat în baza Registrului arheologic 

naţional, care conţine date referitoare la statutul juridic, regimul de protecție și zona de protecția a 

acestora (Legea nr. 218/2010, art. 7). 

Regulamentul privind cadastrul, prevăzute de art. 48 din Legea nr. 218/2010, nu a fost încă elaborat. Cu 

toate acestea, este posibil ca informațiile privind măsurile de protecție să fi incluse în sistemul 

registrului funciar pentru a consolida acțiunile de protecție în cadrul acțiunilor de tranzacții și 

comercializarea a zonelor și clădirilor. 

Niciunul din registrele prevăzut prin regulamentele actuale nu s-a transformat într-o bază de date 

organică și structurată privind bunurile arheologice imobile. 

Regulamentul privind evidența și clasarea patrimoniului arheologic (anexa 1 la Ordinul ministrului 

culturii nr. 126 din 25.04.2013) prevede, în cele din urmă, înființarea de către NAA, a unei arhive de 

situri arheologice. Aceasta "reprezintă totalitatea dosarelor siturilor arheologice din Republica Moldova, 

care constituie documentarul primar prin care orice descoperire arheologică este luată la evidenţa de 

stat ". Această arhivă este organizată pe dosare înregistrate în "Inventarul dosarelor siturilor arheologice 

din Republica Moldova". Aceste dosare constituie baza pentru elaborarea și actualizarea Repertoriului 

NA și a Cadastrului arheologic al Republicii Moldova. Articolul 27 din regulament prevede informațiile 

care trebuie incluse în dosar, inclusiv câmpurile fișelor siturilor arheologice (articolul 28). 

Structura dosarului este prezentată în Tabelul 4, iar fișierul tip al sitului arheologic este prezentată în 

Tabelul 5. Această arhivă, aprobată în 2013, nu este încă utilizată. 
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Tab. 4 Structura dosarului siturilor arheologice (Ordinul Ministrului Culturii Nr. 126/2013, Art. 27). 

a) număr de inventar, denumirea dosarului Inventory number, dossier's name 

b) fişa de evidenţă a documentelor şi materialelor din 

dosar 

Index of the documents and materials contained within the 

dossier 

c) fişa tip a sitului arheologic Archaeological site sheet 

d) documente ce ţin de cadrul juridic şi administrativ al 

sitului 

Documents related to the legal and administrative framework 

e) acte de protejare a sitului semnate cu proprietarii 

terenurilor corespunzătoare 

Protection acts signed by the owners of the relevant land 

f) acte de expertizare a sitului Expertise documents 

g) acte de inspectare a sitului Inspection documents 

h) informaţii privind cercetarea arheologică a sitului Information on archaeological site research 

i) informaţii despre descoperiri arheologice întâmplătoare Information on random archaeological discoveries 

j) contracte de arendă/valorificare a siturilor Contracts for the lease / capitalization of the sites 

k) planul de situaţie a sitului arheologic Detailed  plan 

l) planul topografic al sitului arheologic Topographical map 

m) dosarul cadastral al sitului Cadastral dossier 

n) fotografii ale sitului cu indicarea datei fotografierii Photographs reporting the shooting date 

o) materiale digitale pe CD, DVD referitoare la sit Digital annexes 

 

Tab. 5 Structura fișei sitului arheologic (Ordinul Ministrului Culturii Nr. 126/2013, Art. 28). În bold sunt identificate câmpurile 

prezentate și în registrul NA 

 

a) nume sit Name 

b) adresa juridică: satul, comuna, raionul Legal address: village, commune, rayon 

c) categoria clasării sitului Category 

d) data clasării, referinţă la documentul de clasare 
Date of classification, reference to the classification 

document; 

e) număr de înregistrare în Registrul arheologic national Registration number in the National Archaeological Register 

f) număr de înregistrare în Cadastrul arheologic Registration number in the Archaeological Cadastre 

g) coordonatele GPS ale sitului (reperul central) GPS coordinates of the site (centroid) 

h) denumirea locală a punctului în care se află situl Alternative/traditional name  

i) tipul sitului Type 

j) 
dimensiunile sitului (lungimea-lăţimea sau diametrul-

înălţimea) 
Dimensions (length-width or diameter-height) 

k) apartenenţa cultural-cronologică a sitului Cultural attribution 

l) caracteristici ale suprafeţei sitului, repere Site surface characteristics 
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m) gradul de conservare a sitului State of conservation 

n) anul descoperirii sitului şi autorul descoperirii  Year and the author of the discovery 

o) 
cercetarea arheologică a sitului (anul, autorul, 

suprafaţa cercetată, număr secţiuni) 

Archaeological research (year, author, surface investigated, 

number of sections); 

p) bibliografie referitoare la sit References 

q) data elaborării fişei, nume, prenume Date of  sheet elaboration: name, first name. 
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Acest sistem a fost conceput pentru a stabili un flux continuu de la prima identificare a bunului 

arheologic până la procedurile de înregistrare (Figura 1). Totuși, cea mai mare parte a acestui sistem 

pare să nu fi fost aplicată niciodată. Ar fi recomandabil să se inverseze fluxul, prevăzând un grad mai 

redus de complexitate pentru identificarea bunului, cu o creștere a detaliilor în procesul de înscriere în 

Registru. Crearea unui cadastru arheologic ar putea fi depășită prin transcrierea măsurilor de protecție 

în cadastrul național. 

 

În general, întregul sistem este redundant, procedurile de înregistrare sunt foarte lungi. De fapt, de la 

momentul identificării bunului până la înscrierea sa, procesul durează ani. 

 

 

 

Fig. 1 Procesul de catalogare a siturilor arheologice în conformitate cu legislația în vigoare  

 

Procese de Digitizare   

Comparativ cu formularele standard prevăzute de lege, NAA administrează, menține și actualizează 

două baze de date digitale diferite: 

1. un tip de Inventar al situri arheologice, care colectează date privind activele incluse în registru și 

multe alte situri care nu sunt înregistrate; 

2. un strat georeferențial în cadrul portalului geoportal.md, în baza unor acorduri specifice cu Agenția 

Relații Funciare și Cadastru. 

Inventarul siturilor arheologice este un instrument de lucru realizat din contul  resurselor interne ale 

agenției și, în general, reprezintă echivalentul Arhivei siturilor arheologice, deși reglementările celor 

două sisteme nu sunt în întregime echivalente. 
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Al doilea reprezintă o bază de date, care conține perimetrul de vector de aproximativ 7.000 de situri 

arheologice completat cu unele informații de bază. 

Acest volum de informații reprezintă o condiție indispensabilă pentru actuala protecția arheologică și 

este punctul de plecare indispensabil pentru revizuirea și actualizarea standardelor de catalogare. 

 

Inventarul NAA al Siturilor Arheologice (Dosar de Inventariere) 

Acesta este un standard elaborat independent de NAA pentru a face față nevoilor zilnice de protecție. 

Fișele de inventar au fost create din contul resurselor interne în formă tabelară, utilizând Microsoft Excel 

și organizând informațiile în dosare, așa cum este preconizat pentru arhiva siturilor arheologice. În 

general, acesta reprezintă un fișier concludent și complet, dar include câmpuri mult prea descriptive 

(Descrieri, note istorice, starea de conservare); acesta conține referința la Codul de înregistrare în 

registru, nu și la un număr general univoc, lipsînd standardizarea. 

Dosarul de inventariere prezintă o secțiune cu date de proprietate, o secțiune cu referire la datele 

istorice ale clădirii, autorul și istoricul sitului. Acesta conține date descriptive cu referire la peisaje și 

structura și un vocabular precis cu privire la obiect, o secțiune despre starea de conservare a 

monumentului. De asemenea, acesta include informații precise privind Registrul și declarația. Conține 

referințe la proiectele aprobate,  hărțile istorice, sistemul de clasificare, precum și propunerea de 

înregistrare. Acest dosar, care a fost deja utilizat pentru multe situri arheologice, combină funcțiile 

Arhivelor siturilor arheologice prevăzute de lege (a se vedea figura 2). Structura generală a dosarului 

este prezentată în tab. 6, în timp ce fișierul sitului arheologic este ilustrat în tab. 7. Informațiile incluse în 

dosar sunt comparabile cu cele prezentate pentru arhiva siturilor arheologice. 

 

Fig. 2 Relația între baza de date digitală și standardele de catalogare impuse de lege. 
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Tab. 6 Structura Dosarului de Sit Arheologic, utilizat de către NAA.   Ultima coloană prezintă secțiunile corespunzătoare din 

arhiva siturilor arheologice (Tab. 4) 

Sect. Descriere Description 
Corr. Secții 

Tab. 4 

I 
Foaia de titlu (instituția, număr de inventar, denumire 

dosar, data deschiderii dosarului); 

Dossier Cover (Institution, Inventory number, 

File name, Date of creation of the file) 
a) 

II 
Fişa de evidenţă a documentelor şi materialelor din 

dosar; 

Index of the documents and materials 

contained within the dossier 
b) 

III Fişa de sit arheologic; Archaeological site sheet c) 

IV Acte ce ţin de cadrul juridic şi administrativ al sitului; 
Documents related to the legal and 

administrative framework 
d) 

V Acte de inspectare /expertizare a sitului; Inspection and expertise documents f); g) 

VI 
Contracte privind darea în locaţiune a sitului 

arheologic; 

Contracts for the lease / capitalization of the 

sites 
j) 

VII Materiale digitale pe CD/DVD referitoare la sit. Digital annexes o) 

 

Tab. 7 Structura Fişei de Sit Arheologic, utilizat de  NAA. Ultima coloană prezintă secțiunile corespunzătoare din arhiva siturilor 

arheologice ((Tab. 5) 

Sec. Descriere Description 
Corr. Secții 

Tab. 4 

I DATE DESPRE LOCALIZAREA SITULUI SITE LOCATION DATA --- 

a) codul sitului conform Repertoriului Arheologic 

Naţional: 

RAN (National Archaeological Repertory) Code  

b) numărul sitului conform Registrului 

monumentelor Republicii Moldova ocrotite de 

stat: 

RegMOS (Register of Historical Monuments of 

the Republic of Moldova) Code 

 

c) numărul sitului conform Registrului Arheologic 

Național: 

RegAN (National Archaeological Register) Code e) 

d) numărul de înregistrare a sitului în Cadastrul 

Arheologic: 

CA (Archaeological Cadastre) Number f) 

e) denumirea sitului: Name a) 

f) denumiri mai vechi ale sitului: Traditional/historical Name h) 

g) adresa: localitate (sat, comună/oraș Address b) 

h) raion/municipiu/UTA: District/municipality/UTA  

i) punct/toponim: Toponym  

k) repere localizare: Location info  

l) reper hidrografic: Hydrography  
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m) forma de relief Geomorphology  

n) descriere geografică: Geography l) 

o) coordonate GPS: GPS coordinates g) 

p) dimensiuni/suprafaţă sit: Surface/size j) 

q) parcela (ele) cadastrală (e) Cadastral particle  

r) regimul de  proprietate, proprietarul Legal regime/property  

s) tipul de exploatare a terenului: Type of research/excavations o) 

t) starea de conservare a sitului: State of conservation m) 

II DATE ARHEOLOGICE DESPRE SIT ARCHAEOLOGICAL DATA  

a) categorie sit Category c)? 

b) tip sit Type i) 

c) Datare Chronology k) 

d) apartenenţa culturală cultural attribution k) 

e) descriere si Description  

f) anul descoperirii Year of discovery n) 

g) autorul descoperirii Author of  discovery n) 

h) cercetarea sitului (anii, autorii) Archaeological research (year, author) o) 

i) vestigii descoperite Remains uncovered  

k) locul de păstrare a materialelor descoperite Storage's place for discovered materials  

III IMAGINI GRAPHIC AND PHOTOGRAPHIC ANNEXES  

a) Hărți Maps  

b) Planuri Plans  

c) Desene Drawings  

d) fotografii de suprafață Photographs  

e) fotografii artefacte photos of findings  

f) fotografii aeriene aerial photos  

g) imagini satelitare satellite Photos  

IV  BIBLIOGRAFIE REFERENCE  

a) rapoarte de cercetare arheologică excavation Reports  

b) Publicații scientific publications p) 

V INFORMAȚII PRIVIND ÎNTOCMIREA/MODIFICAREA 

FIȘEI 

COMPILATION INFORMATION  

a) data întocmirii fişei, nume persoană şi instituţia date of filing, name of person and institution q) 

b) data modificării fişei, nume persoană şi instituţia, 

compartimentele modificate 

date of updating, name of person and 

institution, modified compartments 
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Stratul arheologic în geoportal.md 

Suplimentar la inventarul siturilor arheologice, NAA, în baza unui acord cu Agenția Relații Funciare și 

Cadastru, gestionează un strat specific din cadrul sistemului informațional național al geoportal.md. 

Acest acord permite NAA să introduce direct în sistemul informațional național perimetrul siturilor 

arheologice, având la dispoziție diverse straturi cartografice oferite de geoportal.  

Acest catalog conține aproximativ 7000 înregistrări: acesta reprezintă cel mai avansat nivel în digitizare a 

patrimoniului arheologic. Acordul cu registrul funciar a permis crearea unui strat vectorial georeferențial 

care poate fi utilizat împreună cu instrumentele de cercetare topologică GIS. Din punct de vedere al 

volumului  de informații, această bază de date este plasată la un nivel intermediar între Registrul NA și 

arhiva siturilor arheologice. Totuși, este de remarcat că nu toate câmpurile tabelului asociate temei 

vectoriale sunt completate, iar structura fișierului nu a fost standardizată.  Angajații NAA sunt 

nemulțumiți de dificultatea utilizării geoportalul-ui în momentul introducerii datelor (fapt care nu a 

împiedicat NAA în inserarea unui mare volum de date). Structura tabelului atribuit temei vectoriale este 

comparabilă atât cu cea utilizată de NAA, cât și cu arhivele siturilor arheologice reglementate de lege 

(vezi tabelul 8). 

 

Stratul vectorial al patrimoniului arheologic în cadrul geoportal reprezintă cel mai avansat model de 

digitizare din Moldova. Actualizarea acestui sistem, prin crearea unei structuri mai riguroasă și complexă 

a datelor, reprezintă punctul de start pentru elaborarea unui sistem de catalogare unificat a 

patrimoniului cultural construit.   

 

Fig. 3 Exemplul unui activ arheologic prezentat în geoportal.md (în galben). 
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Fig. 4 Parte a atributelor în stratul vectorial.  
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Tab. 8 Structura datelor în stratul arheologic din Geoportal. 

Cod RAN RAN (National Archaeological Repertory) Code 

Cod RegMOS RegMOS (Register of Historical Monuments of the Republic of 

Moldova) Code 

Cod RegAN RegAN (National Archaeological Register) Code 

Număr CA Archaeological Cadastre Number 

Localitate/Comună Locality/Place/Municipality 

Unitate administrativă superioară District 

Denumire Name 

Denumiri mai vechi  Traditional/historical Name 

Categorie:  Category 

Tip: Type 

Cronologie Chronology 

Apartenenţa culturală: Cultural Attribution 

Descriere Description 

Toponim Toponym 

Repere localizare Localization Info 

Coordonate GPS GPS Coordinates 

Dimensiuni/suprafaţă sit: Surface/Size 

Anul descoperirii/cercetării Year of discovering 

Autorul descoperirii/cercetării Author of discovering 

Vestigii descoperite Remains uncovered 

Parcelă cadastrală Cadastral particle/s 

Regimul de proprietate Legal Regime/Propriety 

Tipul de exploatare a terenului Type of Research/Excavations 

Starea de conservare a sitului State of Conservation 

Imagini: (fotografii, desene) Graphical and Photographical documentation 

Bibliografie Reference 

Data întocmirii/modificării fişei Creation/Update Information 
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Patrimoniul istoric și al monumentelor  

Cadrul de reglementare  

La fel ca și în cazul patrimoniului arheologic, identificarea patrimoniului cultural în perioada sovietică era 

bazată pe un singur dosar de catalogare numit Pașaport, utilizat pentru toate tipurile de patrimoniu 

cultural. În arhiva AIRM se păstrează un număr mare de astfel de dosare pe suport de hârtie, iar o parte 

dintre acestea au fost digitizate. Informațiile conținute în Pașaport sunt esențiale, însă o bună parte a 

acesteora lipsește; modelul nu se mai utilizează. Astăzi, importanța Pașaportului este istorico- 

documentară.  De fapt, deseori, acestea sunt însoțite de material fotografic, desene și rapoarte de 

inspecție care adesea constituie singura informație disponibilă referitoare la clădirile care nu mai există. 

Precum a fost menționat în introducere, art. 1 a Legii Nr. 1530 din 22.06.1993 privind ocrotirea 

monumentelor, introduce Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat (în continuare 

Registrul Monumentelor).  Registrul Național trebuie să fie precis, aprobat de Parlament și este 

reactualizată pe bază de liste adiţionale la un interval de trei ani. În conformitate cu Art. 18 a aceleiași 

Legi “se întocmesc în baza studiilor de inventariere a fondului muzeistic, arheologic, arhitectural, 

urbanistic, etnografic, de artă plastică şi memorial… Datele se centralizează, se verifică şi se prelucrează 

de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”. Versiunea curentă a Registrului a fost aprobată de 

Parlament în 2010 și urmează a fi revizuită.  

Ordinul nr. 380 din 27.12.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind Registrul naţional şi 

Registrele locale ale monumentelor de for public introduce noi reglementări fundamentale “destinate 

monumentelor de for public”. Anexa 1 prezintă structura și regulile de compilare ale celor două registre 

(tabelul 9 și tabelul 10).  

 

Tab. 9 Structura datelor din Registrul Național al Monumentelor de for public  

Nr. 

 

Cod RNMFP 

Registrul Naţional 

al Monumentelor 

de For 

Public/National 

Register of 

Monuments  in 

public space  

Localitate/ 

Administrative-

territorial unit 

(municipiu, oraş, 

comună, 

sat)/(Municipaliti

es, Town; 

communes, 

villages) 

Adresă/Address 

(stradă, bulevard, piaţă)/ 

(street, avenue, square) 

Denumirea 

monumentului/Name of 

the monument 

Datare/Date 

of Building 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

C-A-m-c-000   

 

municipiul  

Chişinău, 

oraşul Chişinău 

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 

colţ cu str. Mitropolit G. 

Bănulescu - Bodoni (Grădina 

Publică „Ştefan cel Mare şi 

Sfânt”) 

Monumentul „Ştefan cel 

Mare şi Sfânt” 

29.04.1928   
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Tab. 4 Structura datelor din Registrul local al monumentelor de for public  din district (municipalitate). 

Nr. 

crt. 

Cod RLMFP 

Registrul Local al 

Monumentelor de 

For Public/ Local  

Register of Public 

Monuments Code 

Localitate/ 

Administrative-

territorial unit 

(municipiu, oraş, 

comună, 

sat)/(Municipaliti

es, Town; 

communes, 

villages) 

Adresă/Address 

(stradă, bulevard, 

piaţă)/(street, avenue, 

square) 

Denumirea 

monumentului/ 

Name of the 

monument 

Datare/Date 

of Building 

 

 

1 2 2 4 5 7 

1 C-B-m-c-000 municipiul  

Chişinău, 

oraşul Chişinău 

str. Maria Cebotari, 53,  

în fața Liceului Teoretic 

„Spiru Haret” 

Bustul lui Spiru 

Haret 

5.10.2016 

 

Detalii privind structura registrului 

Pentru ambele registre, dosarul monumentului conține câteva câmpuri obligatorii  

1. Identificator unic 

2. Codul NNMFP (Registrul Național al monumentelor de for public) / codul RLMFP (Registrul 

Monumentelor Publice Locale):  cod alfanumeric compus din: un acronim care identifică unitatea 

administrativă de nivelul II în care este construit;- categoria din care face parte monumental (A pentru 

monumentele cu statut de protecție națională sau L pentru monumente cu statut de protecție locală); 

caracterul monumentului public (monument decorativ – m; monument memorial – m- c; monument 

religios – m –r); un număr de identificare (ex. 001 care, în comparație cu numărul de ordine din Registru, 

va rămâne neschimbat). Exemplu prezentat în tabelul 3: C-B-m-c-000 = C(CHIȘINĂU)-B(local)-m-c(monument 

memorial)-000(număr progresiv). 

3. Unitatea administrativ – teritorială (în cazul NNMFP); Oraș. Succesiunea localităților în municipii/ 

districte este: - orașul de reședință a districtului / municipalității; - alte localități, în ordine alfabetică - 

oraș, comună, sat (pentru sate în componența comunelor, în coloana „localitate” se indică întîi comuna, 

apoi satul). 

4. Adresa/Localizarea monumentului de for public: - monumentele sunt înregistrate în succesiune 

alfabetică a străzilor; monumentele de pe aceiași stradă sunt înregistrate în ordinea codului poștal; în 

localitățile în care străzile nu au denumire, locația monumentului este identificată prin indicarea celei 

mai apropiate clădiri sau, în anumite cazuri, element de planificare urbană (grădină publică, scuar, etc.; 

toponimele topografice și locale sunt indicate pentru monumentele suburbane. 

5. Denumirea oficială a monumentului – denumirea oficială a monumentului care a fost înregistrat. 

Această rubrică, în paranteze, indică și denumirile oficiale anterioare, în cazul existenței acestora. 

6. Data construcției / în formatul dd-mm-yyyy (data – lună an). 
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Tab. 5 Golsar  pentru acronimele municipalității/ raioanelor  

Nr. de ord. Sigla alfabetică a municipiilor 

/raioanelorAlphabetical acronym of municipalities 

/ rayons 

Denumirea 

municipiilor/raioanelorName of 

municipalities and districts 

1 B municipiul Bălţi 

2 C municipiul Chişinău 

3 TG municipiul Tighina 

4 TS municipiul Tiraspol 

Raioanele 

5 AN Anenii Noi 

6 BR Briceni 

7 BS Basarabeasca 

8 CC Camenca 

9 CH Cahul 

10 CL Călăraşi 

11 CM Cimişlia 

12 CR Criuleni 

13 CS Căuşeni 

14 CT Cantemir 

15 DB Dubăsari 

16 DN Donduşeni 

17 DR Drochia 

18 ED Edineţ 

19 FL Făleşti 

20 FR Floreşti 

21 GE UTA Gagauz-Yeri 

22 GL Glodeni 

23 GR Grigoriopol 

24 HN Hânceşti 

25 IL Ialoveni 

26 LV Leova 

27 NS Nisporeni 

28 OC Ocniţa 

29 OR Orhei 
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30 RB Râbniţa 

31 RS Râşcani 

32 RZ Rezina 

33 SD Şoldăneşti 

34 SG Sângerei 

35 SL Slobozia 

36 SR Soroca 

37 SV Ştefan Vodă 

38 TR Taraclia 

39 TL Teleneşti 

40 UN Ungheni 

 

Registrul Național și Registrele Locale trebuie să reprezinte fundamentarea pentru elaborarea fișelor de 

înregistrare a monumentelor publice, a amenajărilor peisagistice și a planurilor urbane, precum și 

pentru  baza de date a monumentelor publice "păstrată  în format electronic, gestionată și completată 

de Ministerul Culturii pe baza Registrelor Naționale și a Registrelor Locale ". 

 Capitolul 4 al Ordinului Nr. 380/2016 introduce Inventarierea monumentelor de for public care constă 

din dosarul de inventariere a monumentului de for public (a se vedea tabelul 12) şi fişa de evidenţă a 

monumentului de for public (a se vedea tabelul 13), prezentate respectiv în Anexa 2 și 3. Atât dosarul, 

cât și fișa de evidență sunt structurate în secțiuni tematice și conțin numeroase câmpuri comune.  

Legislația nu explică în mod exhaustiv relația dintre cele 2 niveluri de catalogare,  care se presupun a fi 

progresive, prin analogie cu siturile arheologice. 

 

Tab. 6 Structura datelor în Dosarul de Inventariere a monumentului de for public 

1. IDENTIFICARE – IDENTIFICATION 

1.1. Cod înscris în Registrul naţional sau Registrul local / Code recorded in the National Register or local register 

1.2. Nr. cadastral al terenului monumentului / Cadastral number of the land of the monument 

1.3. Denumire oficială a monumentului / Oficial name of the monument 

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ/ADMINISTRATIVE LOCALIZATION 

2.1. Raion; municipiu; unitat, Autonomă /District; city; autonomous unit 

2.2. Localitate (oraş, comună, sat) / Locality (town, commune, village) 

2.3. Denumirea localității la momentul edificării monumentului (în caz dacă a fost modificată) 

Name of the settlement at the moment of building the monument (if it has been modified) 

2.4. Adresă (stradă,  număr) actuală / current Address (street, number) 

2.5. Adresă anterioară (în caz dacă a fost modificată) / Previous address (if modified) 

2.7. Coordonate geografice/Geographical coordinates 
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2.7.1. Referinţe geografice /Geographical references 

2.7.2. Identificare cartografică /Cartographic identification 

2.7.3. Sistem cartografic utilizat / Cartographic system used 

2.7.4. Coordonate X,Y / X-Y Coordinate 

3. TIP DE PROPRIETATE /TYPE OF PROPERTY 

3.1. Proprietate publică a statului / Public property of the state 

4. DATARE/DATE-CHRONOLOGY 

4.1. Secol / Century 

4.2. Datare prin intervale de ani / Dating through intervals of years 

4.3. Datare exactă (data, luna, anul) / Exact date (date, month, year) 

5. ISTORIC. ACTE LEGALE/HISTORIC. LEGAL ACTS 

5.1. Istoricul edificării / History of edification 

5.1.1. Decizia autorității administraţiei publice locale privind edificarea monumentului (numărul și data adoptării) / 

Decision of the local public administration authority on the monument's building (number and date of 

adoption) 

5.1.2. Hotărârea Guvernului RM privind edificarea monumentului de for public (numărul și data adoptării) / RM 

Government Decision on the building of the public monument (number and date of adoption) 

5.1.3. Avizul Ministerului Culturii (în baza deciziei Consiliului Naţional pentru Monumentele de For Public privind 

evaluarea ţinutei artistice a monumentului) (numărul și data aprobării) / Opinion/notification of the Ministry 

of Culture (based on the decision of the National Council for the Public Monuments on the evaluation of the 

monument's artistic outfit) (number and date of approval) 

5.1.4. Autorizaţia de construire (numărul și data aprobării) / Building Authorization (number and date of approval) 

5.1.5. Act de recepţie finală a lucrărilor de edificare (numărul și data aprobării) / Act of Final Reception of Building 

Works (Number and Date of Approval) 

5.2.  Autor (arhitect, sculptor) / Author (architect, sculptor) 

5.3. Antreprenor / Entrepreneur  

5.4. Finanțator – Subsidizer 

6. DESCRIERE – DESCRIPTION 

6.1. Descrierea zonei de amplasare / Description of location area 

6.2. Descrierea elementelor de peisaj cultural şi natural / Description of the cultural and natural landscape 

elements 

6.3. Tipul monumentului / The monument type  

Compoziţiespaţial-volumetrică/space-volumetric composition; Statuie/ statue bust; placă cu  relief sculptural / 

sculptural relief plate panou  în  relief/ panel in relief, Troiţă/cruce/Crucifix / cross 

6.4. Caracter  / Features  

Decorativ/commemorativ/ religios / Decorative/memorial/religious 

6.5. Descrierea monumentului/Description of the monument 

 (dimensiuni, materiale de execuţie, tehnici de realizare, inscripţii)/ (Size, material of execution, construction 

techniques, inscriptions) 
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6.6. Reglementări urbanistice/ Urban regulations 

- Hotarul terenului monumentului (descriere succintă cu referire la actul de aprobare) / The land of 

the monument (short description referring to the approval act); 

- Hotarul zonei de protecţie (descriere succintă cu referire la actul de aprobare) /The buffer zone 

(short description referring to the approval act) 

7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENAJĂRI (caracteristica stării tehnice a monumentului) / CONSERVATION, 

RESTORATION, LANDSCAPE APPEARANCE (features of the monument's technical condition) 

7.1. Stare generală de conservare / General conservation status (foarte bună, bună, medie, precolaps, colaps/very 

good good average precolases collapse) 

7.1.1. Fundație/Foundation (foarte bună, bună, medie, precolaps, colaps/very good good average precolases 

collapse) 

7.1.2. Postament – pedestal (foarte bună, bună, medie, precolaps, colaps/very good good average precolases 

collapse) 

7.1.3. sculptură, relief sculptural, elemente ale compoziţiei spaţial-volumetrice / sculpture, sculptural relief, 

elements of the spatial-volumetric composition (foarte bună, bună, medie, precolaps, colaps/very good good 

average precolases collapse) 

7.1.4. amenajarea terenului aferent/ landscaping (foarte bună, bună, medie, precolaps, colaps/very good good 

average precolases collapse) 

7.1.5. elemente de înverzire / greening elements (foarte bună, bună, medie, precolaps, colaps/very good good 

average precolases collapse) 

7.2. Lucrări anterioare de restaurare / Previous restoration work 

7.2.1. descrierea generală a lucrărilor executate / General description of executed works 

7.2.2. data/perioada executării lucrărilor / Date - period of execution of the works 

7.2.3. Autori  / Authors 

7.2.4. locul păstrării documentaţiei privind restaurarea / the place where the restoration documentation is kept 

7.3. Riscuri/ameninţări (eroziune, inundaţii, alunecări de teren, ş.a.) / Risks / threats (erosion, floods, landslides, 

etc.) 

8. DOCUMENTARE (Anexe) /Documentation (Annexes) 

8.1. Bibliografie / Bibliography 

8.2. Dosare şi rapoarte în arhive / Folders and reports in archives 

8.3. Hărţi, desene, fotografii de epocă  /Maps, drawings, vintage photographs 

8.4. Fotografii vederi generale şi detalii (color şi alb-negru) / Photos general views and details (color and black and 

white) 

8.5. Plan situaţie / Plan situation 

8.6. Plan general / General plan 

8.7. Planul zonei de protecție / Protection area plan 

8.8. Desene de releveu / Drawings surveying 

8.9. Documentaţii de proiect privind intervenţii de restaurare  / Project documentation on restoration 

interventions 

9. CLASARE/ CLASSIFICATION 
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9.1. Categoria / Category (A or B) 

9.2. Criterii generale de evaluare pentru categoria A / General evaluation criteria for category A (criteriul valorii 

artistice şi urbanistice / the criterion of artistic and urban value; criteriul valorii memorial-simbolice / 

memorial symbolic value criterion; criteriul vechimii /age criterion)  

9.3. Denumirea, numărul, data adoptării documentului de clasare / Name, number, date of adoption of the 

classification document 

9.3.1. pentru categoria A – numărul și data avizului CNMFP privind clasarea monumentului / for category A - the 

number and date of the CNMFP opinion on the classification of the monument 

9.3.2. pentru categoria A – numărul și data adoptării Hotărârii Parlamentului de înscriere în Registrul Național / for 

category A - the number and date of the Parliament's decision to register in the National Register 

9.3.3. pentru categoria B – numărul și data adoptării deciziei autorității administrației publice locale de nivelul II 

înscriere în Registrul local / for category B - the number and date of the decision of the local public 

administration authority of II level registration in the local register 

10. GESTIUNE / ADMINISTRATION 

10.1.  Instituţia care administrează monumentul, data intrării în administrare / The institution administering the 

monument, the date of entry into administration 

Data scoaterii din administrare şi instituţia în administrarea căruia a intrat monumentul (după caz) / Date of 

removal from administration and institution administered by the monument (as the case may be) 

 Numele și prenumele elaboratorului dosarului / Surname and first name of the file developer 

 Funcție, specialitate / Function, specialty 

 Semnătura persoanei care a elaborat dosarul / The signature of the person who drew up the file 

 Semnătura şi ştampila conducătorului instituţiei în cadrul căreia s-a redactat dosarul / Signature and stamp of 

the head of the institution in which the dossier has been drawn up 

 Data finalizării elaborării dosarului / Date of completion of the dossier 

 

Tab. 7 Fişa de evidenţă a monumentului de for public 

1. IDENTIFICARE –IDENTIFICATION 

1.1. Cod înscris în Registrul naţional sau Registrul local / Code recorded in the National Register or local register 

1.2. Nr. cadastral al terenului monumentului / Cadastral number of the land of the monument 

1.3. Denumire oficială a monumentului / Oficial name of the monument 

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ - ADMINISTRATIVE LOCALIZATION 

2.1. Raion; municipiu; unitate autonomă  / District; city; autonomous unit 

2.2. Localitate (oraş, comună, sat) / Localty (town, commune, village) 

2.3. Adresă actuală (stradă, număr) / current Address (street, number)  

2.4. Cod  poştal; nr. cadastral / Postal code; no. Cadastral 

2.5. Localitate anterioară (după caz) / Previous localty (as the case may be) 

2.6. Adresă anterioară (după caz) / Previous adress (as the case may be) 

3. TIP DE PROPRIETATE/TYPE OF PROPERTY 
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3.1. Proprietate publică a statului / Public property of the state 

4. DATARE/CHRONOLOGY 

4.1. Datare prin perioade (secolul) / Dating through periods (century) 

4.2. Datare prin intervale de ani / Dating through intervals of years 

4.3. Datare exactă (data, luna, anul) /Exact date (date, month, year) 

5. ISTORIC. ACTE LEGALE / HISTORIC. LEGAL ACTS 

5.1. Scurt istoric al monumentului / Short history of the monument 

5.2. Avize, autorizaţii / Opinions/notifications, authorizations 

Decizia autorității administraţiei publice locale privind edificarea monumentului nr. …..   din ……….. 

The decision of the local public administration authority regarding the building of the monument no. ... .. of 

......... .. 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind edificarea monumentului de for public nr. …..   din ……….. 

RM Government Decision on the building of the public monument number .... date of adoption.... 

Avizul Ministerului Culturii al Republicii Moldova privind evaluarea ţinutei artistice a operei de artă plastică 

monumentală nr. …..   din ……….. 

Opinion/notification of the Ministry of Culture (based on the decision of the National Council for the Public 

Monuments on the evaluation of the monument's artistic outfit) number ...... date of approval..... 

Autorizaţia de construire  nr. …..   din ……….. 

Building Authorization number .... date of approval.... 

Act de recepţie finală a lucrărilor de edificare nr. …..   din ……….. 

Act of Final Reception of Building Works Number .... Date of Approval... 

6. CONSERVARE – CONSERVATION 

6.1 Stare generală de conservare / General conservation status (foarte bună, bună, medie, precolaps, colaps/very 

good good average precolases collapse) 

7. DOCUMENTARE (Anexe)/ DOCUMENTATION (Annexes) 

7.1. Fotografii – Photos (Se anexează la prezenta fişă /It is attached to this fiche) 

7.2. Plan situaţie cu indicarea zonei de protecţie / Plan situation indicating the protection area (Se anexează la 

prezenta fişă /It is attached to this fiche) 

8. CLASARE / CLASSIFICATION 

8.1. Categoria/ Category (A or B) 

8.2. Documentul prin care monumentul a fost plasat sub protecţie /The document by which the monument was 

placed under protection  

Exemplu: Registrul naţional al monumentelor de for public (aprobat prin HP nr. … din …, publicat în Monitorul 

Oficial …) sau Registrul local al monumentelor de for public din raionul … (aprobat prin decizia Consiliului 

raional … nr. din …) / Example: National Register of Public Monuments (approved by PD No. ... of ..., published 

in the Official Gazette ...)or the local register of public monuments in the rayon ... (approved by the decision of 

the district council ... No of ...) 

9. GESTIUNE –ADMINISTRATION 

9.1.  Instituţia care administrează monumental/ The institution administering the monument 

 Numele și prenumele elaboratorului fișei de evidență/ Surname and first name of the file developer  
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 Funcție, specializare/ Function, specialty 

 Semnătura specialistului care a elaborat fișa / The signature of the person who drew up the sheet 

 Semnătura şi ştampila conducătorului instituţiei în cadrul căreia s-a redactat fișa/ Signature and stamp of the 

head of the institution in which the sheet was drawn up 

 Data finalizării elaborării fișei/ Date of completion of the sheet 

 

Regulile de catalogare, introduse prin Ordinul Nr.380/2016, oferă, în final, un instrument administrativ 

de natură operativă, chiar dacă unele aspecte procedurale trebuie clarificate, iar autoritățile 

responsabile pentru compilație trebuie identificate mai precis. 

Un standard privind monumentele istorice este elaborate în paralel cu reglementările privind 

monumentele de for public (anexă a viitorului Registrul naţional și Registrele locale ale monumentelor 

istorice, a se vedea Tab. 13). Finalizarea acestui draft și transformarea acestuia într-un standard de 

implementare ar reprezenta un pas foarte important în procesul de înființare a sistemului național de 

catalogare.  

Chiar dacă acesta este doar un draft, respectivul model este caracterizat pozitiv prin tentativele de 

standardizare a datelor, indicarea obligatorie a naturii câmpurilor și prezența lexiconului. 
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Tab. 83 Proiectul de Dosar de inventariere a monumentului istoric 

1. IDENTIFICARE – IDENTIFICATION 

1.1. Cod înscris în Registrul naţional sau Registrul local/ Code recorded in the National Register or local register 

1.2. Categorie/Category 

1.3. Denumire oficială a monumentului istoric/ Oficial name of the historic monument 

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ/ADMINISTRATIVE LOCALIZATION 

2.1. Stat/Country 

2.2. Raion/ municipiu/ unitate /District; city; autonomous unit 

2.3. Localitate (actuale) / Locality (town, commune, village) 

2.4. Stradă,  număr (actuale) / current Address (street, number) 

2.5. Cod poștal / Postal Code 

2.6. Denumirea anterioară a localității / Previous-historic address (if modified) 

2.7. Stradă, număr anterioare / Previous-historic Address (street, number) 

2.8. Coordonate geografice/Geographical coordinates 

2.8.1. Referinţe geografice /Geographical references 

2.8.2. Identificare cartografică /Cartographic identification 

2.8.3. Sistem cartografic utilizat / Cartographic system used 

2.8.4. Coordonate X,Y / X-Y Coordinate 

3. TIP DE PROPRIETATE /TYPE OF PROPERTY 

3.1. Stat / Public 

3.1.1. Proprietate publică a statului / Public Property of the State 

3.1.2. Proprietate privată a statului / Private property of the State 

3.2. Mixt / Mixed Property 

3.3. Privat / Private Property  

4. DATARE/DATE-CHRONOLOGY 

 Datare prin perioade mari istorice/secole 

4.1. Secol/Century 

4.2. Datare prin intervale de ani / Dating through intervals of years 

4.3. Datare exactă (data, luna, anul) / Exact date (date, month, year) 

5. ISTORIC. EVENIMENTE, PERSOANE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI / HISTORIC. EVENTS, PERSONS ASSOCIATED TO THE 

MONUMENT'S HISTORY 

5.1. Istoric / History 

5.2. Autor / Author 

5.3. Ctitor /Comanditar / Creator/ founder 
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5.5. Meșter / Artisan 

5.6. Pictor, sculptor / Painter, sculptor 

6. DESCRIERE – DESCRIPTION 

6.1. Descriere zonă și unitate administrativ- teritorială / Area description and administrative-territorial unit 

6.2. Descrierea elementelor de peisaj cultural şi natural / Description of the cultural and natural landscape elements 

6.2.1. Peisaj cultural / Cultural Landscape 

6.2.2. Peisaj natural / Environment 

6.3. Categoria de arhitectură / Architectural Category 

6.3.1. Funcțiunea actuală / Current function 

6.3.2. Funcțiunea anterioară / Previous-historic function 

6.4. Descriere obiectiv individual / Individual objective description 

6.4.1. Plan /plan 

6.4.2. Fațade / Façade 

6.4.3. Formă acoperiș / Roof 

6.4.4. Extinderi /Expansions 

6.4.5. Anexe / Depandance 

6.5. Structură / Structure 

6.6. Materiale de construcție / Construction materials 

6.6.1. Materiale de construcție acoperiș / Roof construction materials 

6.7. Tehnici de construcție / Bulding Technique 

6.8. Încadrare stilistică / Stylistic framing 

6.9. Inscripții / Inscriptions 

7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENAJĂRI (caracteristica stării tehnice a monumentului) / CONSERVATION, RESTORATION, 

LANDSCAPE APPEARANCE (characteristic of the monument's technical condition) 

7.1. Stare generală de conservare / General conservation status 

7.1.1. Fundație / Foundation 

7.1.2. structură portantă / Structure 

7.1.3. Acoperiș / Roof 

7.1.3. elemente decorative exterioare /External decorative elements 

7.1.4. elemente decorative interioare /Internal decrative elements 

7.1.5. amenajarea terenului aferent / landscaping 

7.1.6. elemente de înverzire / Garden 

7.2. Lucrări anterioare de restaurare / Previous restoration work 

7.2.1. descrierea generală a lucrărilor executate / General description of previous restoration work 

7.2.2. data/perioada executării lucrărilor / Date – period of previous restoration work 
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7.2.3. Autori / author 

7.2.4. locul păstrării documentaţiei privind restaurarea / place where the restoration documentation is kept 

7.3. Riscuri/ameninţări (eroziune, inundaţii, alunecări de teren, ş.a.) / Risks / threats (erosion, floods, landslides, etc.) 

8. DOCUMENTARE  /DOCUMENTATION 

8.1. Bibliografie / Bibliography 

8.2. Dosare şi rapoarte în arhive / Folders and reports in archives 

8.3. Hărţi, desene, fotografii de epocă  /Maps, drawings, vintage photographs 

8.4. Fotografii vederi generale şi detalii (color şi alb-negru) / Photos general views and details (color and black and 

white) 

8.5. Plan situaţie / Plan situation 

8.6. Plan general / General plan 

8.7. Planul zonei de protecție / Protection area plan 

8.8. Desene de releveu / Drawings surveying 

8.9. Documentaţii de proiect privind intervenţii de restaurare  / Project documentation on restoration interventions 

8.10.  Alte informații / Other information 

9. NIVEL CLASARE/ CLASSIFICATION LEVEL 

9.1. Categoria / Category (A or B) 

9.2. Categoria după natura obiectivului / Category by object nature 

9.3. Criterii generale de evaluare globală / Overall evaluation criteria 

9.4. Denumirea, numărul, data adoptării documentului de clasare / Name, number, date of adoption of the 

classification document 

9.5. Reglementări urbanistice / Urban regulations 

10. INVENTARIERE / INVENTORY 

10.1.  Instituţia în cadrul căreia s-a redactat dosarul / The institution within which the dossier was drawn up 

10.2. Autorul dosarului și calitatea acestuia / Author of the file and his qualification 

10.2.1. Numele, prenumele elaboratorului dosarului / Name, first name  

10.2.2. Calitatea acestuia (funcția, specialitate) /  (function, specialty) 

10.2.3. Semnătura specialistului care a elaborat dosarul/ Signature of the specialist who prepared the dossier 

10.2.4. Semnătura şi ştampila conducătorului instituţiei în cadrul căreia s-a redactat dosarul / Signature and stamp of the 

head of the institution in which the dossier has been drawn up 

10.3.  Numărul procesului verbal de validare în Consiliul Național al Monumentelor Istorice / Verification validation 

number in the National Council of Historical Monuments 

10.4. Numărul documentului de clasare / Classification document number 

10.5. Data hotărârii Parlamentului (deciziei Consiliului APL în cazul categoriei B ) privind clasarea / Date of Parliament's 

decision (LPA Council decision in case of Category B) on classification 

10.6. Data finalizării elaborării dosarului / Date of completion of the dossier 
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Proiecte de Digitizare  

Chiar dacă există unele proiecte de digitizare privind monumentele, situația generală pare a fi dispersată 

și fragmentată, iar la moment nu există vreun proiect oficial de digitizare implementat de MECC sau 

agențiile responsabile.  

Un proiect pilot, finanțat din sursele Soros Foundation Moldova (FSM) s-a referit la catalogarea 

monumentelor listate în Registrul Monumentelor de Importanță Națională și Municipală, aprobat de 

Primăria orașului Chișinău în ianuarie 1995. Acesta cuprinde 977 monumente istorice municipale. 

Dosarul propus conține materiale fotografice, desene grafice și date istorice succinte, cu o descriere a 

860 de monumente localizate în centrul istoric al capitalei.  Rezultatele acestui proiect au fost publicate 

pe pagina web a proiectului (www. monument.sit.md). Din păcate, proiectul s-a finalizat, iar pagina web 

nu mai este actualizată.  

Un exemplu de promovare al patrimoniului cultural contruit prin tehnologiile informaționale este 

reprezentat de aplicația "E-Patrimoniu", creată de AIRM în cadrul platformei www.e-patrimoniu.md, 

datorită unei colaborări cu un grup de voluntari. În particular, prin proiectul e – map, este prevăzut un 

webgis relaționat Hărții Monumentelor de Arhitectură din oraşul Chişinău. Structura dosarului de 

catalogare deja există, dar inventarierea nu a început încă.  

 

Harta E-Patrimoniu  

(V.Popovici) 

Harta „E-Patrimoniu” este un produs creat în ArcGIS de RoyalMap în colaborare cu Agenția de 

Inspectare și Restaurare a Monumentelor din Moldova, coordonat de Victor Popovici. ArcGIS este un 

software folosit la nivel mondial pentru crearea și utilizarea hărților, compilarea datelor geografice, 

analizarea informației cartografice, diseminarea și descoperirea informațiilor geografice, utilizarea 

hărților și a informației geografice într-o serie de aplicații și gestionarea informațiilor geografice într-o 

bază de date. Royal Map este o companie privată specializată în date GIS și una dintre puținele companii 

care este licențiată și colaborează cu ArcGIS.  

Produsul este conceput pentru a oferi o bază de date online, interactivă, cu referire la toate clădirile 

istorice din Moldova, acele care sunt protejate și/sau merită să fie protejate de către stat.  Harta/baza 

de date oferă posibilitate utilizatorului de a căuta și a vizualiza monumente care corespund 

filtrelor/condițiilor pre-definite. Pentru fiecare monument, baza de date conține următoarele câmpuri și 

filtre:  Denumirea înregistrată, denumirea alternativă, adresa, ID global (dacă e necesar, UUID va fi 

utilizată pentru a face conectare cu alte baze de date), localitatea, raion/municipalitate, numărul 

cadastral, numere cadastrale asociate, proprietate privată/publică/mixtă, perioadele istorice (pre –

țaristă, Țaristă, interbelică, sovietică, post – sovietică), perioada exactă de construcție (dacă se 

cunoaște), semnificația (istorică, artistică, arhitecturală), scopul edificării  (religios, clădire 

administrativă, zidărie, rezidențială, comercială, educațională, industrială, culturală, alta), stilul și 

elementele arhitecturale (neoclassic, neoromanian, românesc modern, modern, eclectic, neogotic, art 

deco, tradițional, art nouveau, altele), numele arhitectului, starea ( intact, mutilat, ruinat, demolat, etc.), 

statut protejat (dacă da, atunci Național/Local, Numărul de înregistrare/Codul, anul de introducere în 

registru, anul retragerii din registru), elemente arhitecturale (uși/ porți, elemente de fier, acoperiș, 

http://www.e-patrimoniu.md/
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pavaj, inscripții, coloane, statui, sit arheologic, vegetația protejată, altele), Tag-uri (informații preluate 

din surse credibile și incluse în baza de date pentru a facilita căutarea online a unui monument, cum ar 

fi: numele foștilor proprietari, evenimente istorice și persoane relaționate clădirilor, etc.,  precum și 

descrierea generală a monumentului. De asemenea, în baza de date vor fi adăugate fotografiile 

monumentelor.  

Configurarea Bazei de date/ Hărții va simplifica, pentru utilizator, căutarea monumentelor construite 

într-o anumită perioadă de timp sau/și ale unui anumit arhitect.  De asemenea, utilizatorii vor putea 

căuta monumente care să corespundă mai mult decât unei singure variabile: de exemplu, să găsească 

monumente care au elemente de arhitectură “modernă“, au ”uși vechi” și au fost construite ”la 

începutul sec. XX-lea”.  O astfel de căutare va genera utilizatorului o listă de monumente care satisfac 

acele condiții, iar rezultatele vor fi vizualizate pe o hartă.  

Harta ArcGIS poate exporta date pentru a le introduce, la necesitate, în alte platforme. Mai mult de atât, 

produsul poate servi drept o bază solidă pentru alte hărți, inclusiv hărți naționale și regionale turistice. 

De asemenea, harta/baza de date va oferi utilizatorului șansa de a vizualiza statistica privind 

monumentele sub forma de diagrame circulare, grafice și/sau tabele, precum este prezentat în Imaginea 

1 (mai jos).  

Imaginea 1 reprezintă o altă hartă, un produs conceput de Royal Maps în colaborare cu Poliția 

moldovenească, și permite utilizatorilor de a introduce și a vizualiza diferite categorii de amenințări 

privitoare la ordinea publică. Harta a fost redactată și inclusă în respectivul document pentru a oferi o 

perspectivă asupra potențialului design și a instrumentelor pe care ar putea să le ofere harta "E-

Patrimoniu". 

Precum poate fi observat în Imaginea 1, putem adăuga un instrument public, pentru a include intervenții 

suspicioase asupra monumentelor istorice. Utilizatorii pot selecta un monument dintr-o listă în baza de 

locație sau adresă. După aceasta, se alege tipul de intervenție și, eventual, utilizatorul poate introduce o 

poză sau video a activității suspecte. Imediat, o notificare este expediată (prin E-mail sau în dependență 

de setările alese) entităților responsabile de protecția patrimoniului.  

Platforma oferă posibilitatea de a alege/modifica harta de fundal conform preferințelor utilizatorului: 

Open Street Map, Google Maps, Google Sattelite View, Ortophoto 2016, etc.   

Butoanele de jos au următoarele funcții : 1. Butonul Acasă 2. Hărți tematice (ex.“mozaic sovietic”, 

“biserici și mănăstiri moldovenești”, “Modernism Sovietic”, “stații sovietice de autobuz”, “case 

tradiționale”, “Monumente propuse de a fi incluse în registru”, etc.) 3. Legenda și instrucțiuni 4. Despre 

proiect 5. Hărți de fundal 6. Filtre.   

Astfel, baza de date va oferi informații accesibile pentru entuziaști, studenți, jurnaliști, arhitecți și oricare 

alte persoane care manifestă interes pentru patrimoniul cultural imobil.  

Imaginea 1: 
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Ce a fost făcut: 

În ultimii ani, cu suportul studenților și voluntarilor, Royal Map a reușit să extragă și să plaseze pe hartă 

3200 monumente, ceea ce reprezintă un pas în elaborarea “Hărții E-Patrimoniu”.  

Baza de date a început cu Chișinăul și cuprinde în prezent peste 900 de monumente. Locația și adresa 

fiecărui monument a fost dublu verificată. Datele au fost selectate din registrele naționale și locale  al 

monumentelor protejate, platforma monument.sit.md și alte surse credibile. Potențialele filtre și 

instrumente au fost discutate cu arhitecți, reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, ai 

Agenției Relații Funciare și Cadastru și experții italieni implicați în proiectul Twinning.  

Platforma oferă un înalt grad de automatizare: spre exemplu, datele cadastrale pot fi incluse automat în 

baza de date, prin simpla citire a hărții oficiale a cadastrului și a straturilor pe care le are pentru punctele 

(coordonatele) pe care le-am selectat pentru monumentele noastre. 

 

La moment, singura bază de date structurată este cea găzduită de Geoportalul național; totuși există 

posibilitatea de a coordona munca efectuată pentru harta E – Patrimoniu cu cea existentă pe Geoportal.  

 

Straturile monumentelor în geoportal.md 

AIRM a inițiat o colaborare cu Agenția Cadastru pentru introducerea, în geoportalul național, a datelor 

privind monumentele. Rezultatul este configurat de stratul "Monumente" (Fig. 5) care poate fi accesat 

online, în regim gratuit. Structura atributelor relaționate stratului sunt foarte simpliste (a se vedea Tab. 

14). La moment, colaborarea este sistată din lipsa de personal.  Deși nu a fost posibil să se obțină 

informații detaliate, deoarece nicio unitate de personal angajată în prezent la AIRM nu se mai ocupă de 

inserarea datelor pe geoportal, activele monumentale din sistemul informatic par să coincidă cu cele 

deja catalogate pentru proiectul finanțat de către FSM, cu adăugarea unor monumente în afara 

municipiului Chișinău. Structura datelor este, de asemenea, aceeași. 
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Fig. 5 Vedere a stratului  "Monumente" pe  Geoportal (oranj, monumente naționale; albastru, monumente locale, negrul, 

monumente demolate) 

Tab. 9 Structura atributelor stratului Monumente în geoportal  

Denumire Denumirea monumentului 

Categorie Categoria monumentului național/local  

Tip Tipul de monument conform Registrului Național  

Datare Date generice (secolul…) 

Datare Cronologie mai precisă 

Descriere Descrierea monumentului  

Foto link la un fișier media 

Demolat Adevărat/fals 

FONDUL NAȚIONALĂ DE DATE GEOSPAȚIALE  

Precum a fost menționat anterior, atît AIRM  cît și NAA au colectat date în sistemul Agenției Relații 

funciare și Cadastru.  

Agenția Relații Funciare și Cadastru (ALRM) a fost înființată pe 27 iunie, 1994, prin ordinul Președintelui 

Republicii Moldovei nr. 230. Instituția a fost creată pentru elaborarea și promovarea politicii de stat și 

strategiilor în sfera administării funciare și reglamentării relațiilor funciare, protecția împotriva eroziunii, 

cadastru și evaluare imobiliară, geodezie, informații cartografice, geografice și spațiale. Agenția este 

direct subordonată Guvernului Republicii Moldova.  

ALRC participă la prognozarea dezvoltării socio-economice a țării, coordonează acțiunile autorităților 

centrale și locale  în segmentul dezvoltării și promovării programelor și planurilor naționale. Mai mult, 
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ALRC desfășoară activități de execuție, control, supraveghere și alte funcții în domeniul relațiilor 

funciare, geodeziei, cartografierii, cadastrului și activităților Sistemului Informațional Geografic (GIS), 

într-o oarecare măsură activitățile Sistemului Informațional Funciar (LIS), precum și activități pentru 

construirea infrastructurii naționale de date spațiale (IDIS) a țării.  

În ceea ce privește relațiile funciare, grupul corespunzător de sarcini al ALRC include gestionarea 

terenurilor, cu referire specială la actualizarea înregistrărilor funciare, înregistrarea corectă a drepturilor 

funciare și soluționarea rapidă a conflictelor și a disputelor legate de terenuri. Conceptul de relații 

funciare este, prin urmare, strâns legat de cadastrul funciar. Ultimul instrument include detalii 

cartografice despre proprietate, titlul de proprietate, locația exactă, dimensiunile terenului cultivat (în 

cazul mediului rural) și gestionarea parcelelor individuale de teren. 

Cu scopul de a realiza sarcinile și a implementa deciziile și politicele, ALRM a înființat 4 întreprinderi de 

stat: 

− Î.S. “Cadastru”. Principalele activități ale acestei instituții țin de crearea și mentenanța 

cadastrului proprietății imobiliare, implementarea Programului de Stat privind evaluarea 

obiectelor imobiliare în scopul impozitării și a menține și administra baza de date centrală a 

proprietății imobiliare ; 

− Î.S. Institutul “INGEOCAD”. Principalele activități ale Institutului includ: activități geodezice și 

inginerești; cartografiere și lucrări fotogrametrice pentru furnizarea de către utilizatori a hărților 

de scară diferită, având diverse scopuri tematice; delimitarea frontierei de stat; etc. În ceea ce 

privește cartografierea, următoarele au fost realizate: hărți electronice ale municipiului 

Chișinău, hartă topografică digitală 1: 200.000 a Moldovei; Harta administrativă a Moldovei; 

schițele orașelor Chișinău, Bălți, Orhei, Comrat, harta rutieră a Moldovei 1, 250 000 etc. În 

colaborare cu Asociația Europeană de Cartografiere,  Agențiile de Cadastru, EuroGeographics și, 

prin ALRC, Î.S. INGEOCAD participă la elaborarea și actualizarea anumitor hărți digitale 

europene; 

− Î.S. “Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” (Î.S. IPOT). În segmentul de 

proiectare, IPOT realizează următoarele activități: schemele de consolidare ale terenurilor 

agricole; mijloacele de delimitare a terenurilor de proprietate publică; identificarea, 

inventarierea terenurilor agricole proprietate a statulu în scopul înregistrării; delimitarea 

terenurilor proprietate publică și înregistrarea lor în registrul bunurilor imobile; etc. 

− Î.S.  “Protecția solurilor și îmbunătățiri funciare”. Această întreprindere de stat organizează și 

coordonează lucrările în domeniul protecției și restaurării solului și creșterea producției 

acestora. Fiecare din cele 12 organisme de stat subordonate teritorial are propriul echipament, 

mașini și mecanisme speciale, necesare pentru elaborarea instrumentelor hidrotehnice întru  

prevenirea eroziunii.  

 

În scopurile inventarierii centralizate, păstrării și utilizării documentelor topografice, geodezice și 

cartografice, în cadrul ALRC, există Fondul Național de Date Geospațiale (NGDF). Acest fond păstrează 

documentele topografice, geodezice și cartografice pentru tot teritoriul Republicii Moldova. Aceste 

materiale sunt de interes tehnic, științific, economic, istoric, social și cultural. Accesul către datele 
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geospațiale, de ex. versiunea scanată a hărților topografice la diferite scări, rețele geodezice, hărți 

digitale, ortofotografii,   este deschis autorităților publice, sectorului privat și cetățenilor.  

Infrastructura Națională de  Date Spațiale 

În cadrul sistemului ALRC, următoarele straturi sunt deschise pentru Public și multe alte resurse raster și 

teme vectoriale sunt disponibile operatorilor organizațiilor guvernamentale sau sunt în curs de 

elaborare: 

1. Infrastructura publică 

 Serviciul de Informare și Securitate  

 Spațiul aerian 

 Infrastructura administrativă  

2. Mediul  

 Zonele principale ale rețelei ecologice 

 Solurile 

 Inspectoratul de mediu 

 Expediția ecologică Țipova  

 Resurse acvatice 

3. Cadastru 

 Delimitări  (anul 2003) 

 Construcții și terenuri (2018-04-19), Drumuri OSM  

 Construcții, Terenuri, Străzi (2018-04-19) 

4. Cultura, societate, demografie  

 Populația 2011 

 Monumente 

5. Straturi principale 

 Relief 

 1: 50,000 (1982) 

 1: 50,000 (2013) 

 Ortofotografii 

 Ortofotografii  2011 (Chişinău) 

ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE PRIVIND CATALOGAREA PATRIMONIULUI CULTURAL  

Legislația în vigoare privind patrimoniul cultural al Republicii Moldova nu prevede un sistem univoc 

privind catalogarea patrimoniului cultural imobil. Sistemul de clasificare este bazat pe înregistrarea 

bunurilor în Registrul potrivit, de către Parlament, în baza propunerii Ministerului Culturii. Chiar dacă pe 

parcursul ultimilor ani, legislația a fost în repetate rînduri completată și actualizată, procedura privind 

înregistrarea bunurilor culturale rămîne a fi neclară.  

Mecanismul de clasificare este confuz, procedurile de identificare, descriere și catalogare a activelor 

sunt destul de complexe, nu se aplică sau se aplică doar la minimum. În acest context, oricare proiect de 
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digitizare este practic imposibil din cauza lipsei unor baze de date omogene, a infrastructurilor și a 

sistemelor tehnologice. 

În plus, natura fragmentată a competențelor și reglementărilor între diferitele sisteme de protecție 

slăbește întregul sistem.  Astfel, în prezent, este dificil de a dezvolta un  sistem comun de documentare 

digitală care ar putea pune la dispoziția diferitelor părți interesate datele necesare. 

Una din cele mai grave probleme este reprezentată de lipsa unei legături eficiente între registre și 

sistemul cadastral. Această legătură ar fortifica practica de protecție a proprietăților private.  

Lipsa unui sistem unificat de catalogare face practic imposibilă punerea în aplicare a sistemelor de 

informare conectate cu alte baze de date naționale, împiedicând crearea unor instrumente eficiente de 

planificare urbană și teritorială sau elaborarea unor hărți ale riscurilor. 

Procesul de identificare a noilor bunuri culturale, fie acestea arheologice sau monumentale, se soldează 

cu includerea acestora în Registrul Național, care este divizat în arii disciplinare (arheologic, 

monumental și istoric) și administrative (local și național).  

Informațiile incluse în Registru (și respectiv în registrele disciplinare și administrative) sunt bine 

identificate și descrise în legislația în vigoare  (Legea Nr. 1530/1993 și Legea Nr. 218/2010 și 

regulamentele corespunzătoare: Ordinele Ministrului Culturii Nr. 380 / 2016 și Nr. 126/2013).  

În cazul patrimoniului cultural, legea prevede trei etape: 

1. Deschiderea unui fișier în arhiva siturilor arheologice 

2. Înregistrarea unui bun în repertoriul arheologic național 

3. Înregistrarea în Registrul arheologic național și cadastrul arheologic  

 

În mod similar, monumentele trebuie, în primul rînd, să fie incluse în Inventarul Monumentelor de for 

public, după care să fie înregistrate în Registrele Locale a monumentelor de for public. Din păcate, 

aceste arhive și inventaruri nu au fost niciodată operaționale, astfel încît procesul nu poate fi 

implementat corect.  

Mai mult ca atît, datele incluse în aceste inventaruri nu au fost concepute pentru aplicații IT, astfel 

acestea nu sunt potrivite pentru transpunerea omogenă într-un sistem informațional digital. Pentru a 

depăși această constrîngere serioasă, este obligatorie analiza profesională a datelor. De asemenea, este 

necesar de a aborda analiza spațială a datelor, care nu este încă reglementată.  

Pentru a crea un sistem informațional eficient al patrimoniului cultural construit, este esențial să se 

adopte un sistem unitar progresiv și modular de catalogare care să se aplice tuturor tipurilor de 

patrimoniu cultural imobil. 

Modularitatea ar permite să răspundă diversității de bunuri, oferind o serie de module specifice 

adaptate diferitor tipuri (arheologice, monumentale, istorice ...) în cadrul unei structuri unificate a 

datelor. O importanță deosebită ar fi adoptarea unor baze de date privind identificarea bunului (date 

administrative, georeferențiere, localizare, date cadastrale, proprietăți, metadate). De asemenea, o 

astfel de abordare a procesului de catalogare ar ușura accesul la diferitele niveluri de detaliu necesare 

etapelor procedurale, de la prima identificare a activului până la propunerea de înscriere, protecție și 

monitorizare. 
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CREIONAREA UNUI SISTEM DE CATALOGARE IT PENTRU PATRIMONIUL MOLDOVENESC IMOBIL  

FUNDAMENTARE  

Gestionarea patrimoniului cultural este un ansamblu complex de cadre juridice și instituționale, 

capacități, resurse care, împreună, asigură protecția fizică a proprietăților, caracterul adecvat în 

activitățile de administrare conexe și satisfacția publicului. 

Catalogul urmărește identificarea și descrierea patrimoniului cultural pentru care a fost recunoscută 

importanța artistică, istorică, arheologică sau etno-antropologică. Catalogul general al patrimoniului 

cultural colectează și centralizează datele descriptive și administrative ale monumentelor protejate. De 

asemenea, colectează date despre monumentele care nu sunt încă înregistrate și cele care sunt 

protejate în scopuri de cercetare. 

Catalogul general al patrimoniului cultural reprezintă instrumentul potrivit pentru protecția și 

consolidarea patrimoniului cultural, planificarea intervențiilor destinate conservării și constituie nivelul 

fundamental al cunoașterii pentru amenajarea teritoriului și pentru o prevenire eficientă a amenințărilor 

naturale și a celor provocate de om. 

De altfel, artefactele sunt, prin definiție, situate pe un teritoriu sau în cadrul unui peisaj. Ca orice alt 

artefact antropic, aceste sunt supuse  proceselor  fizice complexe și pot fi afectate și degradate de mai 

mulți factori. Mediul înconjurător generează o serie nesfârșită de evenimente dinamice, strict legate de 

caracteristicile individuale ale artefactului (tipologie, materiale constitutive, caracteristici ale clădirii, 

reînnoiri, reutilizări, împrejurimi etc.). 

În prezent, datele referitoare la diferitele componente care alcătuiesc mediul, împreună cu informațiile 

despre condițiile unităților construite, pot fi colectate împreună în sisteme informaționale dedicate în 

mod special protecției patrimoniului. Aceste sisteme de informare oferă administratorilor instrumente 

pentru a fi utilizate în raționalizarea proceselor administrative și tehnice de luare a deciziilor privind 

gestionarea patrimoniului. 

Tehnologiile moderne, cum ar fi sistemele informaționale geografice, furnizează instrumentele de bază 

pentru a îndeplini astfel de sarcini noi la diferite niveluri de sofisticare: de la colectarea și stocarea 

simplă a datelor de bază la aplicarea metodelor statistice și a algoritmilor în prelucrarea datelor. În cazul 

contextelor tehnologice precare, este probabil ca structurile slab sofisticate să fie transformate cu 

succes în pași strategici introductivi ale sistemelor mai complexe. 

În Moldova, politica de protecție a patrimoniului și procesele de luare a deciziilor include diferite grade 

de autonomie verticală și nivele scăzute ale relațiilor orizontale. Pe de o parte, acest lucru se datorează 

lipsei de echipamente tehnice adecvate, iar pe de altă parte -  lipsei unor informații de bază ușor 

accesibile și comune privind patrimoniul. Acestă constrîngere ar putea fi exagerată dacă informațiile de 

bază privind patrimoniul ar fi mai ușor accesibile într-un mod comun, coerent, prin intermediul 

tehnologiilor informaționale actualizate. 
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În perspectiva unei politici generale de dezvoltare a activelor instituționale și administrative 

moldovenești, implementarea unui sistem autonom de catalogare IT pentru patrimoniul construit al 

Moldovei are o importanță strategică. 

Sistemul de catalogare IT pentru patrimoniul iconstruit al Moldovei va reprezenta o bază de date spațiale 

integrată relațional, care va permite utilizatorilor să exploreze, să suprapună și să proceseze informații 

despre bunurile culturale și factorii potențiali de risc. Va furniza managerilor de patrimoniu un 

instrument tehnologic care să sprijine activitățile științifice și administrative. 

Banca de date va fi vizibilă printr-o cartografie bazată pe soft-ul G, care va permite interogări de pe web 

precum 

• vizualizarea cartografiei regiunii cu pozițiile proprietăților imobilie și a datelor privind pericolul 

teritorial; 

• consultarea indexului bunurilor mobile și imobile; 

• consultarea fășierilor de vulnerabilitate ale bunurilor mobile și imobile; 

• introducerea unor noi fișiere de vulnerabilitate a bunurilor mobile și imobile; 

 

În special: 

Căutare în registru: va fi posibilă căutarea de informații privind patrimoniul cultural arhitectural și 

arheologic pornind de la datele de identificare (denumire, regiune, municipiu, locație). Rezultatele 

căutărilor vor fi afișate într-o listă din care se poate accesa, pentru fiecare element, fișa detaliată cu 

atașamentele prezente. În orice moment, este posibilă utilizarea hărților disponibile pentru vizualizarea 

bunurilor în teritoriu.  

Căutarea geografică: pornind de la hărțile de pe Google, este posibil de a selecta, prin intermediul 

simplelor instrumente cartografice, o porțiune de teritoriu și de a obține reprezentarea bunurilor 

arhitecturale și arheologice de diferit tip, înregistrate de agenții, identificate în baza categoriei și 

graduluide protecție. Mai mult, va fi posibil de a re-utiliza straturile cartografice tematice în care să se 

vizualizeze, cu ușurință și flexibilitate, patrimoniul cultural pe hărțile de risc seismic sau hărți turistice. 

Căutarea actelor administrative: prin ID unui item, va fi posibil de a căuta toate documentele 

administrative ( decrete înregistrate) relaționate acestuia și afișarea informației.  

Statistică: instrumentele vor fi puse la dispoziția utilizatorului pentru a obține statistici privind 

elementele înregistrate în sistem. 

CARACTERISTICI ȘI FUNCȚII DE BAZĂ PROPUSE 

Sistemul de catalogare IT pentru patrimoniul construit al Moldovei va fi bazat pe o sursă deschisă SW și 

va fi gestionat de către MECC și Agenții care urmează să fie reformate. Acesta va fi planificat și realizat 

precum urmează: 
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Proiectarea va include definirea : 

• arhitectura sistemului și baza de date spațiale 

• platforma de dezvoltare tehnologică  

• interfața de sistem (pentru web și aplicația GIS web) și toate funcționalitățile sale.  

 

Pregătirea datelor  

Această fază include găsirea, validare și procesarea informației alfanumerice și cartografice utile pentru 

sistem : 

• patrimoniul cultural de diverse categorii  

• limite administrative  

• date personale 

• datele din registrul funciar 

• planificarea teritorială și urbană 

• rețea de drumuri, căi ferate  

• date seismice 

• cartografia de bază (ex. ortofotografii)  

 

Datele vectoriale pot avea o etichetă de text asociată cu fiecare element care, permite identificarea 

imediată a datelor doar prin afișarea cartografică. Patrimoniul cultural va avea o reprezentare 

cartografică punctuală de vector; totuși, va fi posibilă și o prezentare lineară și poligonală a acestora 

pentru a gestiona necesitățile de viitor.  

Pentru componenta spațială, va fi necesar să se ia în considerare un singur sistem referențial, evaluînd 

alegerea dintre sistemele locale de referință și cele răspîndite la nivel internațional; de asemenea, va fi 

necesar să se ia în considerare georeferențialitatea datelor deja disponibile sau, în orice caz, 

recuperabile. În pregătirea datelor, trebuie să fie indicată drept devisivă posibilitatea de a avea date 

cartografice în diferite sisteme de referință și necesitatea de a le armoniza într-o singură referință.   

Realizarea sistemului se va baza pe 2 subsisteme diferite, unul alfanumeric și altul cartografic, pe diferite 

platforme interconectate atît la nivel logic, cît și funcțional.  

Sistemul va fi bazat pe următoarele interfețe: 

• login inițial: în care utilizatorul introduce user-ul și parola  

• interfața principală : menu și bara principală de instrumente pentru activarea 

funcțiilor  

• fereastra pentru căutarea itemilor și cardurilor, care consistă din: 

i. panelul criteriilor de căutare pentru bunuri/fișe 

ii. panoul de afișare a listei de rezultate 

iii. link pentru accesarea detaliilor privind bunul/fișa selectat din lista de rezultate  

• registrul de itemi  

• fișa de bunuri  

• fereastra cartografică, care conține: 
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i. harta cu sistemul de referință implicit 

ii. prezentarea generală a hărții  

iii. legenda straturilor care pot fi activate în cadrul hărții  

iv. bara de instrumente caracteristică 

v. bara pentru mesaje interactive 

vi. panou pentru setarea funcțiilor cartografice 

 

Caracteristicile alfanumerice de bază vor fi: 

a) cercetarea patrimoniului cultural: cercetarea se poate efectua în baza criteriilor de nume și 

locație a proprietății, categoria de apartenență (tipul de portofoliu)  

b) consultarea pe marginea înregistrării unui bun: după căutarea unui bun - selectarea acestuia din 

listă; este posibil de a vedea detaliile din registru  

c) consultarea fișei unui bun: după căutarea unui portofoliu, selectarea acestuia din listă - detaliile 

vizibile  

d) crearea unui activ  

e) modificarea unui activ: după căutarea unui bun, selectarea acestuia din lista de rezultate și 

deschiderea registrului în editare  

f) date statistice privind activul și fișierul: posibilitatea de a consulta daza de date prin stabilirea 

unor parametri pentru gruparea acestora în clase, precum limite administrative, tipul de bunsau 

fișa, data sau intervalul  de creare/modificare; datele statistice vor fi afișate într-un raport 

tabelar.  

 

Principalele caracteristici cartografice vor fi: 

a) funcționalitatea afișării hărților: 

o zoom +/- interactiv dintr-o hartă sau o scară gradată 

o panorama (schimbare) interactivă de la hartă sau cu săgeți direcționale 

o dimensiune maximă (vizualizare maximă) 

o afișarea scării curente 

o afișarea coordonatelor cursorului pe hartă 

b) modificarea redării stratului (simbolicii) în legendă și pe hartă 

c) informații despre harta activelor afișate: făcând clic pe un element dintr-un anumit strat, va fi 

posibilă vizualizarea informațiilor elementului și conectarea acestuia direct la datele sale 

alfanumerice sau la fișa detaliată 

d) informații despre alte straturi importante precum limitele administrative, datele cadastrale  

e) căutarea de bunuri: din aceeași funcție de căutare alfanumerică, prin selectarea unui element 

din lista rezultatelor, va fi posibilă vizualizarea acestuia ca fiind selectată direct în cartografie 

f) selecția spațială a mărfurilor: urmărind un punct, o linie, un poligon sau un cerc în hartă este 

posibilă selectarea tuturor bunurilor care au o relație spațială specifică (care urmează să fie 

cuprinsă, intersectată, externalizată) cu geometria desenată 

g) selecția spațială a altor straturi importante  
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h) măsurarea distanței și zonelor: se trasează o linie întreruptă pe hartă pentru a calcula lungimea 

sa; poate fi trasat un poligon în cazul în care suprafața poate fi calculată; măsurătorile vor 

exprima valori metrice (de ex. metri și metri pătrați) 

i) imprimarea hărților: va fi posibilă imprimarea hărții cu conținutul activ în momentul respectiv; 

tipărirea poate fi înțeleasă și ca imprimare pe fișier. 

 

CĂTRE UN SISTEM DE CATALOGARE UNIFICAT AL PATRIMONIULUI CULTURAL AL MOLDOVEI  

Remarci introductive  

În ultimii ani, modificările legislative de clasificare a regulilelor privind patrimoniul cultural au asigurat, 

într-un sfîrșit,  Moldovei un set de norme care pot constitui în mod adecvat baza pentru înființarea unui 

sistem integrat de catalogare.  

Modificările au fost introduse prin: 

 Amendamentele la Legea No. 1530/1993 privind ocrotirea monumentelor; 

 Ordinul nr. 380 din 27.12.2016 cu privire la aprobarea Regulamnetului privind Registrul Național 

și Registrele Locale ale monumentelor de for public;  

 Legea nr. 218/2010 și Ordinul Ministrului Culturii Nr. 126.2013 privind Patrimoniul arheologic 

imobil.  

Modelele relevante de inventariere și documentare deja elaborate de MECC includ: 

 Registrul Național al Monumentelor de for public (Tab.9) și Registrul Local al Monumentelor de 

for public (Tab. 10) ambele parte componentă a Registrului monumentelor Republicii Moldova 

ocrotice de stat (Tab. 10) ; 

 Inventarierea  monumentelor de for public (Tab. 12) și Fişa de evidenţă a monumentului de for 

public ( 

 Tab. ); 

  Repertoriul arheologic naţional și Registrul arheologic național ( 

1. Denumirea sitului Site name 

2. Adresa Address 

3. Coordonatele GPS GPS coordinates 

4. Tipul sitului Type 

5. Apartenenţa culturală Cultural attribution 

6. Cronologia Chronology 

7. Categoria de protecţie Level of Protection 

8. Număr-registru Registry Number 

9. Număr-cadastru Archaeological Cadastre Number 
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În comparație cu Registrul Monumentelor Istorice, Registrul NA prevede colectarea informațiilor  puțin 

mai ample. 

De asemenea, Legea 218/2010 prevede crearea unui Cadastru Arheologic, conceput drept un sistem de 

evidență al siturilor arheologice și al patrimoniului arheologic, elaborat în baza Registrului arheologic 

naţional, care conţine date referitoare la statutul juridic, regimul de protecție și zona de protecția a 

acestora (Legea nr. 218/2010, art. 7). 

Regulamentul privind cadastrul, prevăzute de art. 48 din Legea nr. 218/2010, nu a fost încă elaborat. Cu 

toate acestea, este posibil ca informațiile privind măsurile de protecție să fi incluse în sistemul 

registrului funciar pentru a consolida acțiunile de protecție în cadrul acțiunilor de tranzacții și 

comercializarea a zonelor și clădirilor. 

Niciunul din registrele prevăzut prin regulamentele actuale nu s-a transformat într-o bază de date 

organică și structurată privind bunurile arheologice imobile. 

Regulamentul privind evidența și clasarea patrimoniului arheologic (anexa 1 la Ordinul ministrului 

culturii nr. 126 din 25.04.2013) prevede, în cele din urmă, înființarea de către NAA, a unei arhive de 

situri arheologice. Aceasta "reprezintă totalitatea dosarelor siturilor arheologice din Republica Moldova, 

care constituie documentarul primar prin care orice descoperire arheologică este luată la evidenţa de 

stat ". Această arhivă este organizată pe dosare înregistrate în "Inventarul dosarelor siturilor arheologice 

din Republica Moldova". Aceste dosare constituie baza pentru elaborarea și actualizarea Repertoriului 

NA și a Cadastrului arheologic al Republicii Moldova. Articolul 27 din regulament prevede informațiile 

care trebuie incluse în dosar, inclusiv câmpurile fișelor siturilor arheologice (articolul 28). 

Structura dosarului este prezentată în Tabelul 4, iar fișierul tip al sitului arheologic este prezentată în 

Tabelul 5. Această arhivă, aprobată în 2013, nu este încă utilizată. 
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 ) 

 Arhiva dosarelor de inventariere  (tabelul 4) și foaia tip a sitului arheologic (tabelul 5); 

 

Draft-ul pentru monumentele istorice nu a fost luat în considerare (tabelul 13), deși se observă că în 

mare măsură este vorba de monumentele de for public  de care diferă datorită prezenței unor inovații 

interesante în ceea ce privește standardizarea și analiza datelor. 

Acest set articulat de reglementări trebuie totuși supus unei revizuiri aprofundate pentru a permite 

crearea unui sistem informațional digital unificat georeferențiat. Acest sistem va colecta date privind 

oricare tip de bunuri culturale imobile, atît monumentale cît și arheologice, indiferent de clasificarea și 

gradul de protecție, și va reprezenta un instrument operațional pentru sprijinirea procesului de luare a 

deciziilor în protecția patrimoniului cultural, în planificarea teritorială și control.  

Pentru a atinge acest obiectiv, este necesar să se abordeze o serie de aspecte fundamentale care sunt 

prezentate mai jos. 

 

Rigorile și necesitatea de echipament  

Sistemul de catalogare IT pentru patrimoniul imobil al Moldovei va fi fundamentat pe o bază de date a 

monumentelor și bunurilor arheologice înregistrate și neînregistrate.  Baza de date va fi constituită din  

1) situri arheologice; 

2) monumente (inclusiv monumente de for public) atît înregistrate, cît și neînregistrate. Toate 

monumentele și bunurile arheologice vor fi analizate în baza unui Formular de Inventariere Unificat și 

fișiere privind Monumentele și Bunurile Arheologice.  Acestea sunt fundamentate de setul de date 

stipulate în următoarele: 

→ Ordinul Nr. 380 din 27.12.2016 cu privire la Regulamentul privind Registrul Național și Registrele 

Locale a Monumentelor de for public; 

→ Regulamentul privind evidența și clasificarea patrimoniului arheologic, Ordinul Ministrului 

Culturii nr. 126 din 25.04.2013 deja inclus în sistem.  

Prima acțiune care urmează a fi întreprinsă ține de unificarea tuturor arhivelor și inventarurilor într-un 

sistem unic de catalogare care depășește diferențele regulatorii și procedurale dintre bunurile 

arheologice și monumentale.  Această operațiune va permite optimizarea resurselor disponibile și 

omogenizarea colectării și analizei datelor, respectând în același timp diferențele legate de diferitele 

nevoi disciplinare.  

La nivel operațional, unificarea poate fi asigurată prin crearea unei structuri modulare a catalogului. 

Informția de bază pentru ambele tipuri de itemi va fi colectată într-un modul unic, în timp ce infomația 

specifică va fi colectată și analizată cu diverse module.  

Informațiile de a fi colectate cu modulele unificate sunt : 

 Datele de identificare a bunului; 
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 Referințe la diversele sisteme de clasificare și registre/inventarii existente; 

 Referințe administrative; 

 Referința cadastrale; 

 Poziționarea geografică și georeferințe; 

 Informații privind statutul legal și dreptul de proprietate; 

 Informații privind datele și documentele obligatorii; 

 Anexe grafice și fotografice; 

 Bibliografia; 

 Metadate; 

 Informații privind crearea și actualizarea inventarilor; 

 Gradul de vizibilitate/ accesibilitate la inventar. 

Fiecare din punctele prezentate mai jos poate constitui o secțiune specifică a formularului unificat. 

Conținutul acestor secțiuni trebuie să fie extras din Inventarul Monumentelor Publice și arhivele siturilor 

arheologice.  

Modulele specific relaționate monumentelor de for public și siturilor arheologice vor fi constituite din 

cîmpurile rămase din Fișa de Evidență a Monumentelor de for public și fișierul tip pentru siturile 

arheologice, cele din urma, atât în versiunea din arhiva siturilor arheologice, cât și în versiunea elaborată 

de NAA. Cu referire la monumentele istorice, draft-ul formularului specific ( a se vedea Tab. 14) poate fi 

utilizat după aprobarea de către Guvern. Această soluție ar permite atingerea scopului dublu de 

implementare a măsurilor de clasificare aprobate prin legi și, în prezent, în mare măsură aplicate greșit, 

și va oferi un instrument valabil aplicabil ambelor domenii disciplinare. 

De asemenea, va fi necesar să se introducă un mecanism de progresivitate în colectarea datelor. Este 

recomandabil să se stabilească niveluri diferite de detaliere în baza clasamentului bunurilor. 

Caracteristica spațială este crucială pentru îmbunătățirea atît a protecției patrimoniului cultural cît și a 

planificării teritoriale a țării. Astfel, noul catalog trebuie comasat într-un sistem geo – informațional. 

Acest proces poate fi realizat prin consolidarea colaborării existente între Agenții și Agenția Relații 

Funciare și Cadastru. De fapt, ultima pare a fi cea mai potrivită instituție pentru a găzdui baza de date a 

catalogului și a dezvolta și gestiona infrastructura relevantă.  De asemenea, colaborarea va permite să se 

abordeze și să se soluționeze problemele serioase, reprezentate prin insuccesul de a include datele 

cadastrale, ca urmare a înregistrării monumentelor protejate și a datelor cadastrale încrucișate cu 

informații despre starea parcelelor. 

 

Conținutul standard al cataloagelor și analiza de date necesară  

Pentru a realiza scopul creării unui sistem informațional de catalogare a bunurilor culturale, este de 

asemenea necesar să se realizeze o analiză tehnică a datelor cu privire la instrumentele actuale. 

Inventarul, fișierele și dosarele aprobate prin legi și regulamente nu au abordat problema organizării 

datelor și posibilitatea utilizării lor în sistemele IT. 

Pentru a depăși această dificultate, este necesar de a revedea fișele actualmente utilizate punînd accent 

pe: 



   
 

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

through its preservation and protection 

 
 

 

 

48 

 proiectarea structurilor relaționale între componentele bazei de date; 

 verificarea și setarea ierarhiei de date; 

 implementarea componentei spațiale a sistemului informațional; 

 verificarea și setarea sistemului de coduri și cheile primare; 

 verificarea naturii obligatorii și repetabilitatea cîmpurilor și modulelor; 

 divizarea datelor în grupuri informaționale separate (ex. bloc de adrese); 

 crearea vocabularului specific; 

 pregătirea regulilor de compilare; 

 implementarea metadatelor. 

În Tab. 15 este prezentat o analiză preliminară de standardizare a cîmpurilor și revizuirea structurii 

datelor, în timp ce Tab. 16 și 17 se referă la standardul preliminar pentru siturile arheologice și 

monumente. Se intenționează ca propunerea să devină un punct de start. Pentru fiecare domeniu sau 

secțiune, sunt indicate obligatoriu, repetitivitate și necesitatea de a furniza un glosar specific. Ultima 

coloană prezintă referințe la diverse regulamente raportate în formă de tabele.  

Odată ce va fi adoptat formularul de bază de mai jos, propunerea trebuie discutată și aprobată în cadrul 

unui grup de lucru care include NAA și AIRM, Ministerul, ALRC și alte părți interesate. Este necesar ca 

modelele propuse să fie revizuite în conformitate cu soluția tehnologică care va fi adoptată.  

 

Tab. 10 Proiect de propunere a cărții de catalog (formular comun ID) 

   

O
B

LIG
A

TIV
ITA

TE 

R
EP

ETITIV
ITA

TE 

LEX
O

C
O

N
 

TIP
 

Tab
. 5

 

Tab
. 7

 

Tab
. 8

 

Tab
.1

1
 ȘI Tab

. 1
2

 

1 IDENTIFICARE IDENTIFICATION Yes No --- --- --- --- --- --- 

 Identificator unic 

(Codul general al 

catalogului) 

Unique Identifier 

(General Catalog 

Code) 

Yes No No Num No No No No 

           

 Denumire oficială a 

monumentului  

Oficial name of the 

monument 

Yes No No Text a) 1.e Yes 1.3 

 Denumiri mai vechi 

ale sitului 

Traditional/historical/

alternative Name 

No Yes No Text h) 1.f Yes No 

 Tip de bun cultural Type of cultural asset Yes No Yes Text No No No No 

2  CLASARE CLASSIFICATION No No --- --- --- --- --- --- 

 Categoria clasării 

sitului 

Category Yes No Yes Text c) No No 8.1 

 Data clasării Date of classification Yes No No Date d) No No 8.2 
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 Referinţă la 

documentul de 

clasare 

Reference to the 

classification 

document 

Yes No No Text d) No No 8.2 

 Numărul sitului 

conform Registrului 

monumentelor 

Republicii Moldova 

ocrotite de stat sau 

Registrul local  

RegMOS (Register of 

Historical 

Monuments of the 

Republic of Moldova) 

Code 

Yes No No Text No 1.b Yes 1.1 

 Codul sitului 

conform 

Repertoriului 

Arheologic Naţional 

RAN (National 

Archaeological 

Repertory) Code 

No No No Num No 1.a Yes No 

 Numărul sitului 

conform Registrului 

Arheologic Național 

RegAN (National 

Archeological 

Register) Code 

No No No Num e) 1.c Yes No 

 Numărul de 

înregistrare a sitului 

în Cadastrul 

Arheologic 

CA (Archaeological 

Cadaster) Number 

No No No Num f) 1.d Yes No 

3 LOCALIZARE 

ADMINISTRATIVĂ 

ADMINISTRATIVE 

LOCALIZATION 

Yes No --- --- --- --- --- --- 

 Raion/Unitate 

autonomă  

Rayon/Autonomous 

unit 

Yes No Yes Text b) 1.h No 2.1. 

 Municipiu  Municipality Yes No Yes Text b) 1.h No 2.1. 

 Oraş City Yes No Yes Text b) 1.g No 2.2. 

 Comună Commune Yes No Yes Text b) 1.g No 2.2. 

 Sat Village Yes No Yes Text b) 1.g No 2.2. 

 Adresă actuală 

(stradă, număr) 

Current Address 

(street, number)  

Yes No No Text No No No 2.3. 

 Cod  postal Postal code Yes No Yes Num No No No 2.4. 

 Localitate 

anterioară (după 

caz) 

Previous localty (as 

the case may be) 

No Yes Yes Text No No No 2.5. 

 Adresă anterioară 

(după caz)  

Previous adress (as 

the case may be) 

No Yes No Text No No No 2.6. 

 Toponim Toponym No No No Text No 1.i Yes No 

 Repere localizare Location info No No No Text No 1.k Yes No 

4 LOCALIZARE 

GEOGRAFICĂ 

GEOGRAPHICAL 

LOCALIZATION 

Yes No --- --- --- --- --- --- 

 Coordonate 

X/Longitudine  

(reperul central) 

X 

Coordinate/Logitudin

e (centroid) 

Yes No No Num g) 1.o Yes 2.7.4. 
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 Coordonate 

Y/Latitudine 

(reperul central) 

Y 

Coordinate/Latitude 

(centroid) 

Yes No No Num g) 1.o Yes 2.7.4. 

 Altitudine medie Average altitude No No No Num No No No No 

 Referinţe 

geografice – 

Proiecție 

Geographical 

references - 

Projection 

Yes No Yes Text No No No 2.7.1/2.

7.3 

 Referinţe 

geografice – 

DATUM 

Geographical 

references - DATUM 

Yes No Yes Text No No No 2.7.1/2.

7.3 

 Metoda de 

poziționare 

Positioning method Yes No Yes Text No No No No 

 Precizia de 

poziționare 

Positioning accuracy Yes No Yes Text No No No No 

5 DATELE 

CADASTRALE 

CADASTRAL DATA Yes No --- --- --- --- --- --- 

 Nr. cadastral al 

terenului 

monumentului  

Cadastral number of 

the land of the 

monument 

Yes Yes No Num No 1.q Yes 1.2 

  Cadastral particles Yes Yes Yes Num --- --- --- --- 

 regimul de  

proprietate 

legal regime Yes No Yes Text No 1.r Yes 3.1 

 proprietarul 

(persoană fizică, 

companie sau 

instituție) 

Owner (physical 

person, company or 

institution) 

Yes Yes No Text No 1.r Yes 3.1 

6 DESCRIERE DESCRIPTION Yes No --- --- --- --- --- --- 

 Descrierea Description Yes No No Text No 2.e Yes 6.1 

 Descrierea 

elementelor de 

peisaj cultural şi 

natural  

Description of the 

cultural and natural 

landscape elements 

No No No Text l) 1.n Yes 6.2 

 Măsurarea (tipul) Measurement (type) No Yes Yes Text j) 1.p Yes 6.3 

 Măsurarea (unitate 

de măsură) 

Measurement (unit of 

measurement) 

No Yes Yes Text j) 1.p Yes 6.3 

 Măsurarea 

(valoarea) 

Measurement (value) No Yes No Num j) 1.p Yes 6.3 

 Reper hidrografic Hydrography No No No Text No 1.l No 6.2 

 Forma de relief Geomorphology No No No Text No 1.m No 6.2 

 Utilizarea curentă a 

terenurilor 

Current Land Use No No No Text No No No 6.2 

 Utilizarea ulterioară Past Land Use No Yes No Text No No No 6.2 
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a solului 

7  DOCUMENTARE 

(Anexe) 

DOCUMENTATION 

(Annexes) 

No No --- --- --- --- --- --- 

 Hărți Maps No Yes No Media No 3.a Yes 8.3 

 Plan situaţie Plan situation No Yes No Media No 3.b Yes 8.5 

 Plan general  General plan No Yes No Media No No Yes 8.6 

 Desene de releveu Drawings surveying No Yes No Media No 3.c Yes 8.8 

 Fotografii vederi 

generale şi detalii 

Photos general views 

and details 

No Yes No Media No 3.d Yes 8.4 

 Fotografii Aeriene Aerial Photos No Yes No Media No 3.f Yes No 

 Imagini Satelitare Satellite Photos No Yes No Media No 3.g Yes No 

8 BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAPHY No Yes --- --- --- --- --- --- 

 Trimitere la fișierul 

bibliografic general 

Reference to the 

general bibliography 

file 

No Yes No Numeric p) 4.a-

b 

Yes 8.1 

 Pagini Pages No Yes No Text No No No No 

9 GESTIUNE  ADMINISTRATION Yes No --- --- --- --- --- --- 

 Data elaborării fişei Date of  elaboration Yes No No Date q) 5.a Yes  

 Numele și 

prenumele 

elaboratorului 

dosarului  

Surname and first 

name of the file 

developer 

Yes No No Text q) 5.a Yes 10.1 

 Funcție, specialitate Role, specialty Yes No No Text No No No 10.1 

 Instituţia Institution  Yes No No Text No No No 10.1 

 data modificării 

fişei 

Date of  udating Yes Yes No Date q) 5.b No 10.1 

 Numele și 

prenumele 

elaboratorului 

dosarului  

Surname and first 

name of the file 

developer 

Yes Yes No Text No No No 10.1 

 Funcție, specialitate Role, specialty Yes Yes No Text No No No 10.1 

 Instituţia Institution  Yes Yes No Text No No No 10.1 

 Note privind 

modificările 

Notes on the changes Yes Yes No Text No No No No 
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Tab. 11 Proiect de propunere pentru standardul sitului arheologic. 
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Tab
. 5

 

Tab
. 7

 

Tab
. 8

 

A.1 
DATE ARHEOLOGICE 

DESPRE SIT 

ARCHAEOLOGICAL 

DATA 
Yes No --- --- --- --- --- 

 
Categorie sit Category Yes Yes Yes Text c) 2.a Yes 

 
Tip sit Type Yes Yes Yes Text i) 2.b Yes 

 
Datare Chronology Yes Yes Yes Text k) 2.c Yes 

 
Apartenenţa culturală Cultural attribution Yes Yes Yes Text k) 2.d Yes 

 
Descrierea arheologică 

Archaeological 

Description 
Yes No No Text No 2.e Yes 

 
Anul descoperirii Year of discovery No No No Date n) 2.f Yes 

 
Autorul descoperirii Author of  discovery No No No Text n) 2.g Yes 

 
Cercetarea sitului (anii) 

Archaeological 

research (year) 
No Yes No Date o) 2.h Yes 

 
Cercetarea sitului (autorii) 

Archaeological 

research (author) 
No Yes No Text o) 2.h Yes 

 

Tipul de exploatare a 

terenului 

Archaeological 

research (type) 
No Yes Yes Text o) 1.s Yes 

 
Vestigii descoperite Remains uncovered No No No Text No 2.i Yes 

 

Locul de păstrare a 

materialelor descoperite 

Storage's place for 

discovered materials 
No Yes Yes Text No 2.k No 

A.2 
STAREA DE CONSERVARE 

A SITULUI 

STATE OF 

CONSERVATION 
Yes Yes --- --- --- --- --- 

 

Starea de conservare a 

sitului 
State of conservation Yes Yes No Text t) 1.m Yes 

 
Data de observare Date of  observation Yes Yes No Date --- --- --- 

 
Numele și prenumele 

Surname and first 

name 
Yes Yes No Text --- --- --- 

 
Funcție, specialitate Role, specialty Yes Yes No Text --- --- --- 

 
Instituţia Institution Yes Yes No Text --- --- --- 
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Tab. 12 Draft proposal monument standard 
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O
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P
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S 
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P

E 

Tab
.1

1
 an

d
 Tab

. 1
2

 

M.1 MONUMENTE ISTORICE MONUMENTS Yes No --- --- --- 

 Categorie Category Yes Yes Yes Text No 

 Tip Type Yes Yes Yes Text No 

 Descrierea Description Yes Yes Yes Text No 

M.2 DATARE CHRONOLOGY Yes Yes --- --- --- 

 Datare prin perioade (secolul) Dating through periods (century) Yes Yes Yes Text 4.1 

 Datare prin intervale de ani  Dating through intervals of years No Yes No Text 4.2 

 Datare exactă (data, luna, anul)  Exact date (date, month, year) No Yes No Date 4.3 

M.3 ISTORIC. ACTE LEGALE  HISTORIC. LEGAL ACTS No Yes --- --- --- 

 Scurt istoric al monumentului  Short history of the monument Yes No No Text 5.1 

 Avize, autorizaţii (anii) Legal Acts (Date) No Yes No Date 5.2 

 Avize, autorizaţii (Ref.) Legal Acts (Ref.) No Yes No Text 5.2 

 Avize, autorizaţii (Instituţia) Legal Acts (Institution) No Yes No Text 5.2 

 Avize, autorizaţii (Descrierea) Legal Acts (Contents) No Yes No Text 5.2 

M.4 CONSERVARE, RESTAURARE CONSERVATION, RESTORATION      

 Stare generală de conservare General conservation status Yes No No Text 7.1 

 Fundație Foundation Yes No Yes Text 7.1.1 

 Postament Pedestal Yes No Yes Text 7.1.2 

 Sculptură, relief sculptural, 

elemente ale compoziţiei spaţial-

volumetrice 

Sculpture, sculptural relief, elements 

of the spatial-volumetric 

composition 

Yes No Yes Text 7.1.3 

 Amenajarea terenului aferen Landscaping Yes No Yes Text 7.1.4 

 Elemente de înverzire Greening elements Yes No Yes Text 7.1.5 

 Descrierea generală a lucrărilor 

executate 

General description of executed 

works 

Yes Yes Yes Text 7.2.1 

 Data/perioada executării lucrărilor  Date - period of execution of the 

works 

Yes Yes No Date 7.2.2 

 Autori Authors Yes Yes No Text 7.2.3 

 Instituţia Institution Yes Yes No Text No 

 Locul păstrării documentaţiei 

privind restaurare 

Place where the restoration 

documentation is kept 

Yes Yes No Text 7.2.4 
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 Riscuri/ameninţări (eroziune, 

inundaţii, alunecări de teren, ş.a.) 

Risks / threats (erosion, floods, 

landslides, etc.) 

Yes Yes No Text 7.3 
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FAZELE DE IMPLEMENTARE  

Sistemul de catalogare IT pentru patrimoniul imobil al Moldovei  va constitui o secțiune a geoportalului 

moldovenesc, gestionat de Agenția Relații Funciare și Cadastru (ALRC). Stratul va colecta datele deja 

existente în sistemul atît al AIRM cît și al NAA:  

Fazele de lucru vor fi următoarele: 

Faza 1 

a) elaborarea în comun a  normelor detaliate de compilare pentru formularelor menționate mai 

sus  

b) elaborare și aprobarea de către Ministerul Culturii a Regulamentului privind Sistemul de 

catalogare IT pentru patrimoniul imobil al Moldovei   care trebuie să includă  

i. formularul comun de identitate oficială, forma descriptivă a monumentului și forma 

descriptivă a bunului arheologic 

ii. normele de compilare detaliate pentru completarea formularelor 

iii. caracteristicile tehnice ale sistemului de catalogare IT pentru patrimoniul imobil 

moldovenesc 

c) realizarea unui software de introducere a datelor pentru completarea formularului comun ID  

pentru toate cele 5695 de obiecte arheologice și monumentale de interes național și local 

incluse în Registrul monumentelor protejate conform  Legii 1531/1993, publicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 15-17, art. 24 

i. activele arheologice și monumentale adiționale care urmează a fi puse sub protecție 

conform Ordinului nr. 380 din 27.12.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind Registrul național și registrele locale ale monumentelor de for public și 

Regulamentul privind evidența și clasificarea patrimoniului arheologic, Ordinul 

Ministrului Culturii nr. 126 din 25.04.2013 deja incluse în sistem și consolidarea 

colaborării existente cu Cadastrul pentru crearea unei aplicații GIS și gazduirea 

sistemului de catalogare și restabilirea datelor spațiale și cadastrale. 

 

d) prima etapă de completare a formularelor ID ale înregistrărilor deja stocate în sistem, atât 

pentru monumentele și activele arheologice înregistrate, cât și neînregistrate și transferul 

datelor în stratul unificat 

Faza 2 

a) compilarea bazei de date elaborate de AIRM și NAA într-un sistem IT unificat  

 

b) realizarea unui software unificat de introducerea datelor pentru completarea celor de mai sus 

→ Formular descriptiv de monument 

→ Formularul descriptiv al activelor arheologice  

 

c) revizuirea datelor deja colectate în cadrul sistemului existent și reorganizarea datelor bazate pe 

formularele de mai sus   
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Viitorul proiect Twinning privind Infrastructura Națională de 

Date Spațiale  

Proiectul Twinning pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru (ALRC) - Procesul de organizare, 

raționalizare și computerizare în cartografierea în Republica Moldova (2014-2016) a elaborat cu succes 

cadrul legal și baza fizică pentru Infrastructura Națională de Date Spațiale. Twinningul s-a bazat pe 

principiile tehnice adoptate de Uniunea Europeană prin Directiva Parlamentului European și a Consiliului 

din 14 martie 2007 privind instituirea unei Infrastructuri pentru Informații Spațiale în Comunitatea 

Europeană (INSPIRE). Scopul directivei este de a sprijini elaborarea de politici care pot avea un impact 

direct sau indirect asupra mediului și se bazează pe interoperabilitatea infrastructurilor de date spațiale 

create de statele membre. 

 

Planificarea tehnică detaliată și proiectarea fuzionării bazelor de date AIRM și ANA în cadrul Agenției 

Relații Funciare și Cadastru și crearea sistemului IT de catalogare a patrimoniului imobil moldovenesc ar 

trebui să constituie unul dintre obiectivele viitoarului proiect Twinning Suport  pentru dezvoltarea 

infrastructurii naționale de date spațiale prin îmbunătățirea schimbului de date spațiale și a cooperării în 

conformitate cu standardele UE, al cărui beneficiar va fi Agenția Relații Funciare și Cadastru la fel ca și în 

cazul precedent. 

În baza prezentului document, proiectul trebuie să descrie în detaliu procesul de: 

a) unificare a software-ului de introducere a datelor utilizat în prezent de AIRM și ANA pentru 

respectivele baze de date ca și pentru formularul ID unificat prezentat mai sus atât pentru monumente, 

cât și pentru obiecte arheologice 

b) actualizarea software-ului actualmente folosit pentru părțile descriptive ale formularelor privind 

Monumentele și bunurile arheologice în baza versiunii incluse în acest document 

 

 

 

 



   
 

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

through its preservation and protection 

 
 

 

 

57 

Indexul Tabelelor  

Tab. 1 Bunuri culturale per arie  administrativă (în baza Registrului monumentelor protejate prin Legea 

nr. 1531/1993, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.15-17, art.24, modificată de 

Parlament în 2018). ...................................................................................................................................... 7 

Tab. 2 Bunuri culturale per categorie (în baza Registrului monumentelor protejate prin Legea nr. 

1531/1993, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.15-17, art.24, modificată de 

Parlament în 2018). ...................................................................................................................................... 8 

Tab. 3 Strucuta datelor Registrului Național Arheologic .................... Ошибка! Закладка не определена. 

Tab. 4 Structura dosarului sitului arheologic (Ordinul Ministrului Culturii nr. 126/2013, art. 27). ........... 12 

Tab. 5 Structura fișei site-ului arheologic (Ordinul Ministrului culturii nr. 126/2013, articolul 28). Textul în 

bold identifică câmpurile prezente în Registrul NAr .................................................................................. 12 

Tab. 6 Structura inventarului actual al siturilor arheologice (Dosar de Sit Arheologic) utilizat de NAA. 

Ultima coloană prezintă secțiunile corespunzătoare din arhiva siturilor arheologice (tabelul 4) ............. 16 

Tab. 7 Structura fișei de Sit Arheologic utilizată de NAA. Ultima coloană prezintă secțiunile 

corespunzătoare din arhiva siturilor arheologice (tabelul 5) ..................................................................... 16 

Tab. 8 Structura datelor stratului arheologic de pe Geoportal. ................................................................. 20 

Tab. 9 Structura datelor din Registrul național al monumentelor de for public. ....................................... 21 

Tab. 10 Structura datelor din Registrul local al monumentelor publice din district (municipalitate). ...... 22 

Tab. 11 Glosarul pentru acronimul alfabetic al municipalităților / raioanelor. ......................................... 23 

Tab. 12 Structura datelor dosarului de Inventariere a monumentelor de for public ................................ 24 

Tab. 13 Structura datelor din Fișa de evidență a mmonumentelor de for public  ..................................... 27 

Tab. 14 Structura de date a atributelor stratului Monumente pe geoportal ............................................ 36 

Tab. 15 Proiect de propunere privind conținutul cărții de catalog (formular comun ID) .......................... 47 

Tab. 16 Proiect de propunere privind standardul sitului arheologic.. ....................................................... 51 

Tab. 17 Proiect de propunere  privind standardul pentru monumente .................................................... 52 

 



   
 

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

through its preservation and protection 

 
 

 

 

58 

 

Indexul Figurilor  

Fig. 1 Procesul de catalogare a siturilor arheologice în conformitate cu legislația în vigoare. .................. 14 

Fig. 2 Relația dintre bazele de date digitale și standardele de catalogare conform legii........................... 15 

Fig. 3 Exemplu de bunuri arheologice afișate pe geoportal.md (în galben). ............................................. 18 

Fig. 4 O parte din atributele stratului vectorial. ......................................................................................... 19 

Fig. 5 Vedere a stratului "Monumente" pe Geoportal (portocaliu, monumente naționale, albastru, 

monumente locale, monumente negre, demolate) ................................................................................... 36 

 


