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Regulament-cadru de orga nizare qi func{ionare a consiliulii iestaurare

din cadrul muzeelor na{ionale

I. DisPozifii generale

este elaborat in baza art. 22 (l) a Legii muzeelor nr. 262 din

exa nr. 5 la Ordinul

APROB
ica BABUC

Ministru

in activitatea de

fiecdrui an Pentn"

alli specialiEti dir

1. Prezentul Regulament

07.12.2017.

z. consiliul de restaurare este un organism cu atribulii decizionale

restaurare a pieselor de patrimoniu din cadrul muzeului nafional.

II. Atribuliile Consiliului de restaurare

3. Consiliul de restaurare are urmdtoarele atribufii:

a) aproba strategia privind activitatea de conservare - restaurare a patrimoniului

muzeului;

b)aprob6decomunacordcugefiidesecliicupatrimoniuprogrameleanualede
conservare - restaurare ale patrimoniului;

c)analizeazdEiaprob6investigaJiilefizico-chimiceEibiologice'tratamenteleEr
intervenfiile in conservarea 9i restaurarea obiectelor de patrimoniu;

d) analizeaz1gi aprob6 operaliile de intervenfie urgentA in laborator sau in teren (c6nd

starea obiectului nu permite transportarea lui in laborator) pentru stoparea proceselor

evolutive de degradare fizic6, chimicd qi biologicd;

e) avizeazdrapoartele de activitate ale secliilor de restaurare'

III. Componenfa consiliului de restaurare

4. Consiliul de restaurare are urmdtoarea componen96:

a)ConducereaConsiliuluiderestauraieiirevineEefuluiseclieiderestaurare'
b) Din componenla consiliului de restaurare fac parte qefii de laboratoare, qefii secliilot

cu patrimoniu cultural, custodele prim'

c) Componenla Consiliului de restaurare se actualizeazd la inceputul

anul in curs qi se aprobfl de directorul general.

d) La Eedinfele Consiliului de restaurare pot participa ca invitali ;i

muzeu sau din alte institulii, a cdror prezenld se considerd a fi utila.
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' IV. Organizarea activitifii consiliului de restaurare

5. Hotdrdriie Consiliului de restaurare se iau cu votul a 213 din numdrul membrilor

Consiliului prezenli la qedin1d, 9i se consemneazd in Registrul de procese verbale,

semnat ia sfhr;itul fiecdrei gedinle de cdtre toli membrii participangi.

6. Consiliul de restaurare se intrunegte o.datd la trei luni in sesiuni ordinare sau de cdte

ori necesitdlile o impun in sesiuni extraordinare. Sesiunile extraordinare pot fi

convocate fie de pregedinte, fie de cel pulin %+1 din membrii Consiliului' Convocarea

Sesiunilor ordinare se va face cel putin 3 zile inainte, iar a sesiunii extraordinare cu cel

pulin 24_ore inainte, de cdtre secretarul consiliului care are obligalia de a comunica

ordinea de zi a Eedinlei.
7, Pregedintele gi membrii Consiliului au obligalia de a face propuneri, de a lua hot6rAri

gi de a acliona in baza deontologiei profesionale, urmdrind doar interesele privitoare la

restagrarea, protej area, conservarea, valorificarea gi promovarea patrimoniului cultural

nalional mobil.

8. Consiliul de restaurare alege un secretar care indeplinegte urmdtoarele funclii:

a) intocmegte procesul-verbal al fiecdrei qedinle, care va fi semnat de c6tre preqedinte qi '

secretarul Consiliului;
b) intocmegte documentele necesare desftgurdrii activit6iii consiliului;

c) convoacb membrii Consiliului;

d) anunla membrii Consiliului cu privire la data gi locul desftgurdrii gedinlei;

9. Toate problemele ce privesc activitatea curentd a Consiliului ap6rute in intervalul

dintre gedinfe vor fi aduse la cunoEtinla membrilor acestuia de c6tre preqedinte.

10. Hotardrile Consiliului de restaurare se aduc la cunoEtin!5 Consiliului gtiinlific qi se

aprobd de directorul general.

11. Hot6r6rile Consiliului de restaurare sunt obligatorii pentru intreg personalul de

specialitate a secliilor de restaurare.

12. Hotardrile Consiliului de restaurare intrd in vigoare dup6 aprobarea lor de citre

directorul general.

VI. DispoziJii finale

13. Prezentul Regulament intri in vigoare incepdnd cu data public[rii in Monitorul

Oficial al Republicii Moldova gi devine obligatoriu pentru instituliile muzeale nalionale.



APROB
bnica BABUC

Ministru

Regulamentul Registrului Patrimon-iului Cultural National Mobil
din Republica Moldova

1. Regulamgnful Registrului Patrimoniului cultural Nalional Mobil din Republica

Moldoia (i4 continuare - Regulament) este elaborat in conformitate cu prevederile

L.eli *ur".ror w.262 ainhl.tz.zotT 9i Legii nr. 280 din 27.12.2011 privind

protejarea patrimoniului cultural nalional mobil'

l. p..".rriut Regulament stabilegte modul de instituire 9i completare a Registrului

patrimoniului CJtural Nafional Mobil din Republica Moldova 9i cuprinde informalii

orivind bunurile cultwale mobile clasate aparlinAnd patrimoniului cultural nalional

mobil al Republicii Moldova.
3. in sensul prezentului Regulamenl, urm6toarele noliuni semnific6:

patrimoniu cultural na1ioial mobtil - ansamblu de bunuri culturale mobile, clasate in

paitrimoniul cultural nalional cu valoare deosebita sau exceplionald istorica,

arheologicd, documentard, etnografic6, artistic6, Etiinlificd Ei tehnic6' literari'

cinemat-ografica, numismaticS, filatelic6, heraldicS, bibliofi16, cartografica, epigraficd,

esteticd, Ztnologica gi antropologica, reprezentdnd mdrturii materiale ale evolu[iei

mediului naturai gi ale relaliei omului cu acest mediu, ale potenlialului creator uman;

clasare a bunurilor culturale mobile - procedurd de stabilire a categoriei bunurilor

culturale mobile qi de inscriere a acestora in Registrul patrimoniului cultural na{ional

mobil
registru al patrimoniului cultural nalional mobil - inventar al bunurilor culturale

mobilE chsate in patrimoniul cultural nalional mobil linut in form6 scrisd 9i in formd

electronici de cdtre Ministerul Educaliei, Culturii 9i Cercetdrii'

+. negistrut patrimoniului Cultural i.lalional Mobil din Repubiica Moldova cuprinde

nformilii privind bunurile culturale apar{in6nd patrimoniului cultural nalional mobil,

"*", i' hrnclie de importanla sau de semnificalia lor istoric6, arheologic6'

documentare, etnografica, artistica, gtiinlifica 9i tehnic6, literard, cinematografica,

numismatica, filateIicd, heraldici, bibliofild, cartografice 9i epigrafic6'.de vechimea'

unicitatea sau raritatea lor, au fost clasate in categoria T ezaur sau categoria Fond'

5. Clasarea bunurilor cuiturale mobile se efectueazd in baza unui raport de expertizd

intocmitdeexpe4iacreditalideMinisterulEducaliei,Culturii;iCercetdrii'
6. Autoritatea metodico-;tiinlifici competente se ho6rasc6 clasarea bunurilor

culturale mobile este Comisia nalionala a muzeelor 9i colecliilor' Deciziade clasare a

bunurilor culturale mobile va h semnatd de preqedintele Comisiei Nalionale a

muzeelor gi colecliilor'
7. Temei'pentru inscrierea in Registru este ordinul ministrului educaliei, culturii 9i

cerceterii piiuna clasarea bunurilJr culturale mobile, emis in bazaDeciziei de clasare'

intermenbe 3 luni de la declanqareaprocedurii de clasare'
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8. Registrul se va completa de citre direclia de specialitate a Ministerului Educatiei,

Culturii gi Cercetbrii inbaza actelor de eviden!6 ale proprietarilor de bunuri culturale

mobile, iegistrelor muzeelor gi ale altor institulii in a c6ror proprietate sau folosin{d se

afl6 bunurile respective. Evidenla informatizatd gi administrarea documentelor care au

stat la baza intocrnirii registrului vor fi in gestiunea aceleiagi direclii de specialitate.

9. Registrul reprezintd infonnalii 9i date stocate pe un suport extern (un dispozitiv de

stocare), cu posibilitatea extinderii ugoare Ei a regdsirii rapide a acestora.

tO. D#le din Registru, cu exceplia listei bunurilor culturale mobile 9i a imaginilor

acestora, sunt fdcute publice doar cu acordul proprietarilor de bunuri '

I 1. Datele din Registru pot fi furnizate, la cerere, de cdtre Ministerul Educaliei,

Culturii qi Cercetdrii instituliilor specializate, cercetetorilor 9i altor specialiqti 9i expe4i

acreditali, in vederea des{b9urd'rii unor activitdli specifice de identificare 9i de

cercetare- TJtilizarea informaliilor oblinute poate fi ftcutd doar cu consimldm6ntul

delin6torului. Comunicarea publicd a datelor de identificare a proprietarului se poate

face numai cu acordul lui.
12. InformaJiile din Registru pot fi fumizate organelor de polilie, organelor de

urmerire penal6, instanlelor judecdtoreqti 9i executorilor judec6toreqti numai cu

respectarea prevederilor legale in domeniu.

13. Registrul va con{ine informalia structurat6 pe rubrici:

ID - numdrul unic de identificare a obiectului \n baza de date. Se atribuie

automatizat la introducerea obiectului in sistem;

Fotografie (imaginea bunului cultural in format electronic);

Deliiator 1se vu inai"a denumirea persoanei juridice sau numele persoanei fizice);

Adresd delindtor (se va indica raionul);

Tip categorial (se va trece tipul obiectului, de ex: picturd de gevalet, icoan6, fibuld

etc.);
Denumirea bunului;
AutorlEmitent;
Domeniu (se va indica domeniul din care face parte obiectul, de ex:

etnografie, arheologie etc.);

Clasare (Numdrul Ordinului de clasare, data, categoria de clasare).

arte plastice,

Atributele Registrului patrimoniului cultural national mobil

14. prezentul Regulament intr6 in vigoare incepdnd cu data publicarii in Moniiorul

Oficial al Republicii Moldova.

ID
Fotografie DeIinator Adresa

detindtor
Categorie Denumire Autor/

emitent
Domeniu Clasare


