
REPUBLICA MOLDOVA 1fî PECriYBJIHKA MOJIJXOBA

CONSILIUL RAIONAL LEOVA PAHOIIHBIH COBET JIEOBA

PROIECT

DECIZIA nr. 5 ^ 3

din 03.06.2021 or. Leova

„ Cu privire Ia aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a
Muzeului de Istorie şi Etnografie din oraşul 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 Republ ica Moldova, aprobat prin Hotărârea 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,

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

2. Muzeului de Istorie şi Etnografie din oraşul Leova în activitatea sa se va conduce de 
prevederile prezentului regulament.

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

Preşedintele şedinţei :

Contrasemnează :
secretarul Consiliului raional Elena Copoţ

DECIDE:



Anexa nr. 1 
ia decizia nr. 5.3 din 03.06.2021

Regulament de organizare şi funcţionare a 
Muzeului de Istorie şi Etnografie din oraşul Leova

L Dispoziţii generale

L Regulamentul de organizare şi funcţionare a Muzeului de Istorie şi 
Etnografie din or. 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 din or. 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, în conformitate cu cap. 
III, art. 8 al Legii muzeelor nr. 262 din 07.12.2017.

8. Muzeul are stemă, emblemă şi logo propriu, care au fost elaborate şi 
aprobate cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi a Comisiei 
Naţionale de Heraldică a Republicii Moldova.

9. 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.

10. 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.

ÎL Funcţiile şi obiectivele muzeului

11. Muzeul exercită următoarele funcţii de bază: 
constituirea, dezvoltarea, evidenţa şi cercetarea patrimoniului muzeal; 
conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal; 1



valorificarea culturală, educativă şi ştiinţifică a patrimoniului muzeal.
12. 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, memorială 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.

13. 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.

14. 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.
15. M. uzeul de Istorie şi Etnografie din oraşul 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.

16. 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 ea prin activităţile sale specifice să nu pericliteze 
integritatea obiectelor din colecţie; 2



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.

III. Patrimoniul

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

18. 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.

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

20. 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.

21. 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.

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

SV. Administrarea muzeului

23. Anual, până la 25 decembrie, muzeele sunt obligate să prezinte Direcţiei de 
specialitate a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, proiectul planului de 
activitate pentru anul viitor, iar până la 15 ianuarie a anului în curs - raportul de 
activitate pe anul precedent, conform Structurii-tip a Planului şi Raportului privind 
activitatea instituţiei muzeale, precum şi raportul statistic 8-c.
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