
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL LEOVA

PECIiyEJIHKA MOJI/fOBA 

PAHOHHblH COBET JIEOBA

DECIZIA nr. 5.3

din 03. 06. 2021 or. Leova

„ Cu privire la aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Muzeului de 
Istorie şi Etnografie a raionului Leova”

în temeiul art.43 alin. (1) lit. q) al Legii „ privind administraţia publică locală” nr.436- 
XIV din 28.12.2006, Legii muzeelor nr. 262 din 07.12.2017, Regulamentului - cadru de 
organizare şi funcţionare a muzeelor în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 604 din 12.08.2020 ”pentru punerea în aplicare a Legii Muzeelor nr. 262/2017” şi în baza 
demersului înaintat de Direcţia Cultură, Turism, Tineret şi Sport cu numărul de înregistrare 
278-02/4-6 din 20.05.2021, Consiliul raional Leova,

DECIDE:

1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Muzeului de Istorie şi Etnografie a 
raionului Leova, conform anexei nr.l.

2. Muzeul de Istorie şi Etnografie a raionului Leova în activitate se va conduce de prevederile 
prezentului regulament.

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului Leova, dlui 
Nicolae Priţcan.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional

Contrasemnează :
Secretarul Consiliului

Elena
Прямоугольник

Elena
Прямоугольник

Elena
Прямоугольник



Anexa nr. 1 
la decizia nr. 5.3 din 03.06.2021

Regulament de organizare şi funcţionare a 
Muzeului de Istorie şi Etnografie a raionului Leova

I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Muzeului de Istorie şi 
Etnografie a raionului Leova, (în continuare Regulament) este elaborat în 
conformitate cu prevederile Legii muzeelor nr. 262 din 07.12.2017 şi cu 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a muzeelor în Republica Moldova, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 604 din 12.08.2020 "pentru punerea în aplicare 
a Legii Muzeelor nr. 262/2017”.

2. Prezentul Regulament stabileşte cadrul general privind organizarea şi 
funcţionarea Muzeului de Istorie şi Etnografie a raionului Leova (în continuare 
Muzeu).

3. Muzeul este o instituţie de cultură, aflată în serviciul societăţii, care 
achiziţionează, conservă, cercetează şi valorifică, în special prin expunere, 
patrimoniul material şi imaterial în scopul cunoaşterii, educării şi al recreării 
publicului larg.

4. Muzeul este instituţie publică subordonată direct Direcţiei Cultură, 
Turism, Tineret şi Sport Leova, funcţionând cu alocaţii de la bugetul de stat şi are 
sediul în or. Leova, str. Ştefan cel Mare nr. 58.

5. Din punctul de vedere al specificului patrimoniului muzeal, Muzeul 
este de tip istoric şi etnografic.

6. Muzeul dispune de ştampilă proprie şi este înregistrat în Registrul 
naţional al muzeelor de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii 
Moldova cu nr. 041 la data de 18 mai 2004.

7. Muzeul este supus în mod obligatoriu acreditării, de căptre MECC în 
baza avizului pozitiv al Comisiei naţionale a muzeelor şi colecţiilor o dată la fiecarte 
4 ani conform procedurii stabilite de Regulamentul de acreditare a muzeelor, aprobat 
de Guvern.

8. Muzeul poate solicita organelor de resort, în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare, atribuirea de clădiri şi terenuri pentru organizarea 
unor unităţi muzeale sau extinderea celor existente.

9. Muzeul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia naţională, 
prevederile prezentului regulament, precum şi cu deontologia profesională stabilită în 
documentele emise de Consiliul Internaţional al Muzeelor.

II. Funcţiile şi obiectivele muzeului

10. Muzeul exercită următoarele funcţii de bază: 
constituirea, dezvoltarea, evidenţa şi cercetarea patrimoniului muzeal; 
conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal;
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valorificarea culturală, educativă şi ştiinţifică a patrimoniului muzeal.
11. Muzeul are ca obiect de activitate:

păstrarea, dezvoltarea, conservarea, restaurarea, valorificarea ştiinţifică, 
expoziţională şi instructiv-educativă a bunurilor culturale cu valoare istorică, 
documentară, artistică, etnografică, naturală, m em orială şi tehnică, din cele mai vechi 
timpuri până în prezent, semnificative pentru istoria şi cultura naţională şi universală.

Aceste obiective se îndeplinesc în special prin colecţionarea obiectelor cu 
valoare raională sau locală, conservarea şi valorificarea lor.

12. Muzeul, prin modul în care este organizat, armonizează activităţile unei 
instituţii de cultură cu acelea ale unei instituţii de cercetare. Muzeul îşi desfăşoară 
activitatea în bază de planuri anuale şi de perspectivă, întocmite de conducerea 
muzeului şi aprobate de Direcţia Cultură, Turism, Tinert şi Sport Leova a Consiliului 
raional Leova şi Ministerul Educaţie, Culturii şi Cecetării al Republicii Moldova.

13. Pentru realizarea obiectivelor sale, muzeul desfăşoară o serie de 
activităţi specifice:

păstrează mărturii şi vestigii relevante pentru istoria şi cultura ţării; 
realizează cercetări ştiinţifice;
desfăşoară o vastă activitate expoziţională internă şi externă: 
elaborează şi organizează proiecte educaţionale; 
prestează servicii culturale şi ştiinţifice de o înaltă ţinută; 
organizează şi participă la manifestări ştiinţifice internaţionale pentru a 

comunica şi integra valorile naţionale în circuitul valorilor culturale universale.
14. Muzeul de Istorie şi Etnografie a raionului Leova este centru 

metodologic de tip raional. El acordă asistenţă de specialitate, contribuie la formarea 
şi perfecţionarea muzeografilor din raion. Totodată, muzeul serveşte ca laborator de 
studiu şi practică pentru elevi, studenţi, doctoranzi etc.

15. Potrivit obiectului de activitate, competenţelor şi structurii de organizare, 
muzeal are următoarele atribuţii principale:

a) elaborează programele şi proiectele culturale proprii în corespundere cu 
strategia culturală promovată de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;

b) stabileşte măsuri tehnice, economice şi organizatorice pentru realizarea 
programului de activitate aprobat şi răspund de îndeplinirea lui;

c) asigură accesul publicului în muzeu printr-un orar adecvat de funcţionare;

d) efectuează amenajări speciale pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi;

e) răspund de executarea lucrărilor de reparaţii capitale, restaurare, conservare şi 
protecţie a patrimoniului cultural mobil şi imobil aflat în administrarea sa;

f) are responsabilitatea ca prin activităţile sale specifice să nu pericliteze 
integritatea obiectelor din colecţie;
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g) colaborează prin intermediul Direcţiei Cultură Turism Tineret şi Sport Leova 
cu direcţia de specialitate a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării în 
vederea aplicării tuturor măsurilor privind evidenţa, conservarea, restaurarea şi 
punerea în valoare a bunurilor mobile şi imobile ce aparţin patrimoniului 
cultural naţional.

I I I .  Patrimoniul

16. Patrimoniul muzeului este format din bunuri culturale mobile şi imobile, 
aflate în proprietatea publică a raionului Leova, pe care muzeele le administrează în 
condiţiile legislaţiei în vigoare.

17. Muzeul respectă politica de dezvoltare a patrimoniului în condiţiile 
legislaţiei în vigoare. Aceasta se implementează continuu prin achiziţii, donaţii, 
colectare, cercetare şi transfer de obiecte, precum şi prin preluarea pieselor în custodie 
de la instituţii, întreprinderi, organizaţii şi persoane fizice din ţară şi din străinătate. 
Obiectele achiziţionate trebuie să fie relevante pentru activitatea muzeului, fiind 
însoţite de avize sau expertize autorizate cu privire la autenticitatea şi valoarea lor.

Muzeul poate primi donaţii numai în cazul când acestea sunt convergente cu 
politica muzeală de constituire a colecţiilor şi expoziţiilor permanente, temporare sau 
tematice.

18. Bunurile culturale, aliate în administrarea muzeelor, se gestionează conform 
Legii muzeelor nr. 262/2017, Legii nr. 280/2011 "privind protejarea patrimoniului 
cultural naţional mobil” şi prezentul Regulament.

19. Toate bunurile culturale, indiferent de modalitatea de completare a 
patrimonial muzeal, înregistrate în actele de evidenţă specifice, sunt şi rămân 
proprietatea instituţiei şi nu reprezintă obiectul unor tranzacţii comerciale sau al 
restituirii lor către fostul proprietar.

20. Transferul, custodia sau transmiterea în gestiune provizorie a pieselor de 
patrimoniu muzeal în interiorul sau exteriorul ţării, în scopul valorificării ştiinţifice, 
expoziţionale, restaurării sau expertizării lor, se face numai în baza reglementărilor 
legale în vigoare.

21. Muzeul are prioritate în valorificarea ştiinţifică, publicistică şi expoziţională 
a patrimoniului muzeal deţinut.

IV. Administrarea muzeului

22. Direcţia Cultură Turism, Tineret şi Sport aprobă planul de activitate al 
muzeului, planul de cercetare ştiinţifică şi muzeală, propunerile de diversificare a 
acestor activităţi, proiectele de conservare-restaurare a patrimoniului mobil şi imobil 
deţinut, propunerile de dotare şi dezvoltare a bazei materiale, structura organizatorică 
a muzeului, atribuţiile personalului, numirea şi eliberarea din funcţie a personalului 
de conducere şi îi asigură bugetul anual.
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23. Personalul muzeului este structurat în personal de conducere, de specialitate 
şi de întreţinere. Denumirile şi funcţiile de execuţie sunt stabilite potrivit statelor-tip 
pentru instituţiile muzeale elaborate şi aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi 
Cercetării.

Ocuparea posturilor în muzeu se face prin concurs, organizat de conducerea 
instituţiei, conform legislaţiei în vigoare. Eliberarea din funcţie a personalului 
muzeului sau încetarea raporturilor de muncă decurge conform legii. Pentru fiecare 
post atribuţiile de serviciu sunt înscrise pe fişa postului.

24. Conducerea muzeului este asigurată de director numit, cu respectarea 
prevederilor legislaţiei în vigoare şi a Regulamentului de organizare a concursului 
pentru ocuparea funcţiei de director al muzeului aprobat, prin ordinul Direcţiei 
Cultură, Turism, Tineret şi Sport.

Conducerea muzeului are obligaţia organizării judicioase a întregii activităţi, 
asigurării integrităţii patrimoniului instituţiei, bunei gospodăriri a fondurilor materiale 
şi băneşti şi asigurării respectării principiilor şi normelor eticii profesionale şi 
conduitei morale.

25. Directorul asigură conducerea activităţii executive a instituţiei, coordonând 
nemijlocit prestaţiile personalul. El este preşedintele consiliului de administrare şi 
răspunde direct de asigurarea securităţii şi conservării patrimoniului muzeal, de 
integritatea bunurilor instituţiei.

In absenţa directorului, instituţia este condusă de muzeograful Muzeului de 
Istorie şi Etnografie a raionului Leova, desemnat de director în baza ordinului intern 
al acestuia.

Directorul este responsabil pentru solicitare şi susţinerea procedurii de acreditare 
a muzeului.

V. Structura organizatorică

26. Toate persoanele angajate, sunt subordonate directorului, care coordonează 
întreaga activitate a muzeului. Relaţiile dintre angajaţi, unităţile componente sunt 
relaţii de colaborare, care servesc scopului realizării tuturor obiectivelor trasate 
instituţiei.

Fiecare angajat, realizează planul de activitate ştiinţifică, expoziţională, 
cultural-educativă, de informatizare, de conservare-restaurare, de optimizare a bazei 
materiale etc., care este aprobat de conducerea muzeului.

Activitatea angajaţilor este prevăzută în programul general de activitate a 
muzeului.

27. Comisia de evaluare şi achiziţii este un organ consultativ, creat în scopul 
asigurării procesului de dezvoltare a patrimoniului prin examinarea, evaluarea, 
selectarea şi acceptarea bunurilor pentru completarea colecţiilor muzeului provenite 
din achiziţii, donaţii, colectări de teren, şantiere arheologice, transferuri, legate 
testamentare, schimburi, licitaţii etc. Comisia este alcătuită după caz, din directorul 
muzeului, custodele-şef, muzeografi-conservatori, reprezentanţi ai Direcţiei Cultură,
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Turism, Tineret şi Sport/ Consiliului raional Leova. Componenţa nominală a Comisiei 
se aprobă de director. Preşedinte al comisiei este directorul.

Atribuţiile comisiei sunt:

- expertizarea/determinarea valorii istorice, artistice şi ştiinţifice a bunurilor 
susceptibile de a fi incluse în patrimoniul muzeal;

- stabilirea valorii nominale a bunurilor culturale expertizate (în lei/euro);

- luarea deciziei de acceptare în patrimoniul muzeal sau respingere a bunurilor 
expertizate;

- analiza bunurilor susceptibile de clasare, gestionarea procesului de clasare;

- mărirea termenelor de expertizare şi păstrare în Fondul tranzitoriu a bunurilor 
susceptibile de a fi incluse în patrimoniul muzeal, de înscriere a bunurilor în registre, 
în cazul în care, din motive obiective, procedura respectivă nu se încadrează în 
perioada stabilită de prezentul Regulament;

- sistematizarea bunurilor culturale în colecţii muzeale, transferarea bunurilor dintr- 
o colecţie în alta;

- analiza situaţiei evidenţei: numărul de bunuri, cantitatea şi calitatea inventarelor şi 
fişelor existente, numărul de fişe noi de elaborat, pe colecţii; numărul de fişe de 
refăcut, pe colecţii; numărul de fotografii existent şi necesar;

- dezbaterea avizelor privind posibilitatea (imposibilitatea) transmiterii unor bunuri 
culturale din patrimoniul muzeal în păstrare permanentă sau custodie temporară altor 
deţinători, privind schimbul de duplicate, privind radierea unor bunuri din registre;

- stabilirea cotelor tarifare de asigurare a bunurilor culturale transmise în custodie 
temporară, inclusiv pentru expoziţii internaţionale;

- examinarea şi aprobarea actelor de verificare a existenţei şi integrităţii bunurilor 
culturale înscrise în registrele de evidenţă;

- aprobarea schimbărilor în registre privind descrierea bunurilor culturale, care au 
intervenit în rezultatul noilor expertize, a lucrărilor de restaurare sau de cercetare;

- evaluarea resurselor umane şi materialelor existente şi necesare: personal de 
specialitate, formulare, echipamente şi programe, consumabile aferente, spaţiu, 
resurse financiare şi altele.
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28. Activitatea muzelui se finanţează din alocaţii acordate de la bugetul de stat 
si/sau local.
5

Consiliul raional Leova asigură resursele necesare pentru funcţionarea şi 
întreţinerea instituţiei (salarizarea personalului, realizarea programelor culturale, 
achiziţionarea obiectelor cu valoare patrimonială), precum şi dotările adecvate 
prezervării şi restaurării bunurilor cultural - artistice.

Directorul Muzeul de Istorie şi Etnografie a raionului Leova întocmeşte anual 
proiectul devizului de cheltuieli, ţinându-se cont de reglementările şi normele în 
vigoare şi structura organizatorică a instituţiei.

VIL Relaţii

29. In realizarea activităţilor sale, muzeul colaborează cu toate direcţiile 
relevante ale Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, cu direcţiile raionale de 
cultură şi educaţie, cu instituţii de învăţământ, de cercetare şi de cult, cu unităţile 
economice de stat şi particulare, organizaţiile şi asociaţiile neguvernamentale, precum 
şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate

30. Muzeul colaborează cu instituţiile similare din ţară şi din străinătate pentru 
realizarea unor programe şi proiecte culturale comune.

VIII. Dispoziţii finale

31. Muzeul are propria arhivă, în care se păstrează în mod obligatoriu:

a) actul normativ de înfiinţare;
b) certificatul de înregistrare în Registrul naţional al muzeelor;
c) actul de acreditare a muzeului;
d) regulamentul de organizare şi funcţionare;
e) planurile de activitate, rapoartele de activitate şi rapoartele statistice;
f) documentaţia expoziţională (tematici, concepţii, materiale promoţionale 
etc.);
g) materialele privitor la activitatea ştiinţifică;
h) ordinele directorului;
i) documentele financiar-contabile;
j) corespondenţa;
lc) alte documente.

VI. Bugetul de venituri şi cheltuieli

Secretarul Consiliului raional Elena Copoţ

Elena
Прямоугольник


