
4-

?/&7' 
",

i.'i Pn
\.';\. (r.

iCercetd.rii'cf .4?
I la Ordinul

APROB

ica BABL C

Minisru
flgfueN

b*
Regulamentul cu.privire la Registrul m

din Republica Moldova

Capitolul I. Dispozi{ii generale

1. " Regulamentul Registrului muzeelor din Republica Moldova (in continuare
Registrul) este elaborat in conformitate cu prevederile art. 7 aLegii muzeelor nr.

262 din 07 .12.2017
2. Prezentul Regulament stabilegte modul de instituire gi gestionare a

Registrului gi cuprinde informalii privind muzeele care se ?nfiin[eazd ?n Republica
Moldova, indiferent de fonna de subordonare qi tipul de proprietate.
3. Registrul muzeelor prezintd inventarul muzeelor din Republica Moldova gi

prezintd, informalii Ei date stocate pe un suport extern (un dispozitiv de stocare), cu

posibilitatea extinderii uEoare gi a regdsirii rapide a acestora.
4. Registrul este gestionat gi completat de cdtre Direclia patrimoniu cultural din
cadrul Ministerului Educaliei, Culturii qi Cercetarii (in continuare MECC) in baza

dosarelor, care conlin set de documente relevante despre institutia muzeald,.

5. Autoritatea metodico-gtiintificd competentd sd decida infiinlarea muzeelor Ei

inregistrarea acestora in Registru este Comisia nalionald a muzeelor gi colec{iilor
(in continuare Comisia).
6. Temei pentru inscrierea in Registrul muzeelor este Ordinul ministrului
educafiei, culturii Ei cercetarii privind inscrierea in Registru, atribuirea numarului
de inregistrare gi emiterea Certificatului de inregistrare.
7. Datele din Registrul muzeelor din Republica Moldova sunt publice.

Capitolul IL Procedura de inregistrare in Registrul muzeelor

8. Declan$area procedurii de inregistrare a muzeelor se face in bazacererii gi a
dosarului depuse la Direclia de specialitate a MECC de cdtre solicitant, indiferent
de forma de subordonare qi tipul de proprietate.
9. Dosarul muzeului va conline urmdtoarele documente:

a) copia deciziei fondatorului (autoritalii locale/raionale/centrale (dupa

caz) de infiinlare a muzeului ,in cazul muzeelor publice;
b) copia ordinului sau a deciziei de numire in funclie a persoanelor

responsabile de activitatea muzeului, in cazul muzeelor publice;
c) angajamentul scris al persoanelor private ori asociate (in cazul

muzeelor private); ,!

d) copia actelor de delinere a sediului muzeului;
e) planul de dezvoltare manageriala pentru urmdtorii 4 ani;
f) planul de finanlare al muzeului pentru anul curent gi anul urmdtor;



g) proiectul Regulamentului de organizare qi funclionare amtrzeului'

h) pagaPortul muzeului (in Anexa);

i) lista bunurilor culturale aflate in gestiunea rnuzeului;

j) set de imagini relevante (spafii expozilionale, spalii de depozitare etc)'

10. Specialistul responsabil de muzee din cadrul Direcliei de specialitate a

V1ECC uu pr*zenta in termen de 30 zile dosarul la gedinla Comisiei in vederea

oblinerii avizului cu privire la inregistrarea muzeului in Registru.

1 1. Comisia, in termen de 3 0 zile din momentul depunerii, va examina dosarul

in scopui emiterii avizului de infiinfare gi inregistrare amuzeului.

rz. Inbazaavizului pozitiv al Comislei, este emis Ordinul ministrului educaliei,

culturii ;i cercet6rii privind inscrierea in Registru qi atribuirea numdrului de

inregistrate' r . ., ,. . ---r-----ir ^: ^^-^^+X-ii aoro13. In baza Ordinului ministrului eclucafiei, culturii ;i cercetdrii este emrs

Certificatul de inregistrare.
t;. il 

"utul 
unui avtz negativ, responsabilul de muzee din cadrul Direcliei de

specialitate a MECC va iniorma solicitantul in termen de 10 de zile de la data

emiterii deciziei Comisiei, cu anexarea extrasului din procesul verbal al qedinlei'

15. Contestareaavizului negativ al Comisiei se face la MECC in termen de 30

zile de Ia comunicare. Ministerul va soluliona contesta\tain termen de 30 de zile de

la inregistrarea ei gi va informa solicitantul despre rezultatele acesteia.

16. In cazul in care solicitantul nu este satisfdcut de solulionarea contestafiei,

acesta poate s6 se adreseze, in condiliile legii, instanlei judecdtoreqti competente'

Capitolul III. Operarea modificirilor in Registrul muzeelor

17. tn .azul lichidarii sau reorganizdriL muzeelor, fondatorul va informa MECC

referitor la argumentele pentru lichidarea sau reorganizarea muzeului' cu anexarea

obligatorie a copiei deciziei qi informagiei privind gestionarea ulterioard a

colecliilor muzeului Ei va solicita operarea modificdrile de rigoare in Registrul

muzeelor.
ig.- in termen de 15 zile de Ia inregistrarea solicitdrii, MECC va opera

modific6rile de rigoare in Registrul muzeelor prin radierea inscrierii respective din

Registru cu emiGrea, dupa eaz, a ordinului de atribuire a unui alt numdr de

inregistrare.
lg. Se interziceatribuirea repetatda numdrului de inregistrare radiat.

20. Informaliile referitor la procedura de acreditare a muzeului vor fi introduse

in Registru in termen de 10 zile de la aprobarea Ordinului ministrului educaliei'

culturii Ei cercetarii cu privire la acreditarea muzeului respectiv.



2l.Registrul

capitolul [v. Atributele Registrului muzeelor

va conline informalia structuratd pe rubrici:

Nr., data

ordinului
MECC cu

privire la
acreditarea
muzeului

VL Dispozifii finale

ZZ. prezentul Regulament intrd in vigoare incep6nd cu data publicarii in

Monitorul Oficial ai Republicii Moldova gi devine obligatoriu pentru instituliile

muzeale din Republica Moldova.

Anexi

FORMULAR

Pagaportul institufiei muzeale

I. Date de identificare

1. Denumirea muzeului
2. Anul fonddrii (fondatorul, d"tt, ". ordinului, deci zlei, hotdrdrii de otganrzate a

muzeului

Telefbn,
adrese de

contact

Numele,
prenumele
directorulu
i muzeului

Nr., data ordinului
gi nr. de

inregistrare a

muzeului la

Ministerul
Educaliei, Culturii
i Cercetlrii

Anul fondlrii. nr.,

data ordinului,
deciziei. hotirdrii
privind crearea

muzeulrii

Subordonare

3. Adresa: satul "comuna

, raionul, , oragul

municipiul, strada

contacte: telefon, fax, tel. mobil, adresd electronicd

4. Filiale ale muzeului:
a)denumirea
b) anul fondirii(fondatorul, data, nr. ordinului, deciziei, hotararii de

organizare amuzeului)
5. brganul in subordinea cdruia activeazd muzeul

6,

alta)
Forma de propnetate

7 . Categoria de

ll, Baza teh nico- materia lI

(publicd, privat6,

salarizare



8. Numdrul edificiilor muzeului
inclusiv:

a) cu statut de monument de istorie, culturS, arhitecturd, etc.
(enumerafi)

b) construite cu destinafie speciald pentru muzeu
. c) adaptate pentru necesitelile muzeului

9. Statutul juridic al edificiilor: .

a) aflate la balanla muzeului (data, nr. ordinului, deciziei, hotararii de
primire la balanla

b) inchiriate
c) alte forme de gestionare
d) valoarea iniliala de bilan! a edificiilor

10. Suprafa\a totald a edificiilor
inclusiv:

a)

b)
c)

spalii expozigionale

foto , etc.
1 1. Starea tehnicd, a edificiilor la momentul completdrii pagaportului:

a) necesitd restaurare (nr. edificiilo.)_
b) necesitd reparalii capitale (nr. edificiilor)
c) necesitd reparalii curente (nr. edificiilor)

12. Sisteme de securitate:
a) instalalii sisteme antifurt
b) instalafii sisteme antiincendiare
c) post polilie

13. Dotare tehnic6:
\r

a) calculatoare
b) tehnicd de multiplicare
c) aparate foto, audio - video
d) altele

spalii pentru depozitarea pieselor de patrimoniu
spafii pentru ateliere de restaurare laboratoare

e) transport auto

III. caracteristica patrimoniului muzeal definut

14. Numdrul total al pieselor de patrimoniu
inclusiv:

fond de bazda)
b)
c)
d)

fond auxiliar
piese clasate:
Tezaur Fond

IV. Publicafii gtiinfifice de specialitate
a)
b)

c)

Buletin gti inli fi c (denumire)
Anuar (denumire)

Altele (denumire)



V. Surse de finanfare
a) de la buget (de stat, local)

b) alte surse de finanlare

VI. Personalul muzeelor

1 5, Total lucrdtori
Inclusiv:

a) personal
b) personal

de conducere
auxiliar

g i de special itate

a)
b)
c)
d)
e)

0

Consiliu
Consiliu
Consiliu
Consiliu
Comisie
Altele

vII. Organisme specializate de conducere

qtiin{ific
metodic
de administrare
de restaurare, conservare

de achizilli a Pieselor muzeale


