PROIECT
D E C I Z IE nr. 2/6
din 23 martie 2021
Cu privire la aprobarea unor regulamente

In temeiul:
art. 14 alin.1) si alin.2) lit.(m) din Legea nr. 436/2006 privind administratia publica
localii;
Legii muzeelor nr.262/2017;
Hotaririi Guvemului nr.604/2020 pentru punerea in aplicare a Legii muzeelor
nr262/2017.
Examinand:
demersul dlui Paladi Vladimir, directorul Muzeului de Istorie si Etnografie Criuleni,
din 23.12.2020,
Consiliul orasenesc Criuleni
DECIDE:

1. Se aproba Regulamentul cu privire la organizarea ~i functionarea Muzeului de Istorie si
Etnografie Criuleni ( anexa nr.1).
2. Se aproba Regulamentul privind evidenta si conservarea patrimoniului muzeal al
Muzeului de Istorie si Etnografie Criuleni (anexa nr.2).
3. Prezenta decizie intra ill vigoare la data publicarii in Registrul de stat al actelor locale.
4. Prezenta decizie poate fi contestata la Judecatoria Criuleni (sediul central) cu sediul in or.

Criuleni, str. 31 August, nr.108, in termen de 30 de zile de la data cornunicarii, potrivit
prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.

Presedintele sedintei
Secretarul Consiliului

Cantir Tatiana

Anexa nr.1

la decizia Consiliului
orasenesc Criuleni
nr.
din ---

Regulamentul
de organizare~i functionare a
Muzeului de Istoriesi Etnografie Criuleni
Prezentul Regulament este elaborat in stricta conformitate cu prevederile Legii muzeelor nr.262
din 07 decembrie 2017 (MO din 12.01.2018 nr.7-17) HG RM nr.604 din 12.08.2020 (MO nr.229-233
art.784 din 11.09.2020) care stabileste cadrul general privind statutul juridic, functiile, obiectivele si
atributiile muzeului, administrarea patrimoniului muzeal, structura organizatorica si finantarea
muzeului.

I. Dispozitii generale
1. Muzeul de Istorie si Etnografie Criuleni, in continuare MIEC, face parte din sistemul
institutiilor de stat ale culturii nationale, de rang orasenesc, care functioneaza in baza Legii muzeelor,
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a muzeelor, HG nr.604 din 12.08.2020 pentru
punerea in aplicare a Legii muzeelor nr.262/2017.
2. Fondatorul MIEC este primaria or.Criuleni, catre care este subordonat administrativ si
financiar, colaboreaza cu Directia patrimoniului cultural - Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii,
Sectia Cultura si Turis.mal Consiliului raional Criuleni.
3. MIEC dispune de un sediu propriu, situat pe adresa: str.Igor Sevciuc, nr.3, or.Criuleni, aflat
la balanta primariei or.Criuleni, este indivizibil, inalienabil, insesizabil, imprescriptibil si protejat de
lege, poate avea filiale in satele raionului.
4. MIEC dispune de stampila si sigiliu proprii.
5. MIEC poate avea stema, drapel, emblema, ecusoane si alta simbolica proprie, ce se elaboreaza
si se aproba cu avizul Comisiei Nationale a muzeelor si a colectiilor si a Comisiei Nationale de
Heraldica.
6. MIEC este supus procedurii de acreditare o data la 4 ani, in conformitate cu prevederile art.8
din Legea muzeelor nr.262/2017 si ale Regulamentului de acreditare a muzeelor.
7. in vederea optinerii acreditarii, MIEC depune la directia patrimoniului cultural din cadrul
Ministerului Educatii, Culturii si Cercetarii urmatoarele documente:
- cererea pentru initierea procedurii de acreditare:
- fisa de autoevaluare a standardelor minime de acreditare;
- copia certificatului de inregistrare a muzeului in Registrul muzeelor;
- scurt istoric al muzeului;
- copia organigramei, a statelor de personal si a schemei de incadrare;
- copia Regulamentului de organizare ~i functionare a muzeului;
- indicatorii de performanta a muzeului, pe ultimii 4 ani sau pe perioada scursa de la ultima
acreditare, aprobata de fondator;
- planul strategic de dezvoltare a muzeului pentru urmatorii 4 ani;
- planul de restaurare a bunurilor culturale pentru urmatorii 2 ani;
-planul de valorificare expozitionala a patrimoniului muzeal ~1 a activitatilor culturaleducationale pentru urmatorul an calendaristic;
- documentele se depun de catre solicitant pe suport de hartie;
-acreditarea se considera sustinuta atunci cand punctajul final acordat de catre Cornisia Nationala
a muzeelor si a colectiilor ( in continuare --comisie) nu este mai mic de 56 puncte, din punctajul
maxim;
- in baza avizului pozitiv al Comisiei, Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii emite ordinul
de acreditare cu recomandarea privind acordarea categoriei de salarizare a muzeului;

- daca punctajul final este mat mic de 56 de puncte, Comisia emite aviz negativ privind
acreditarea muzeului;
- avizul negativ al Comisiei se comunica muzeului de catre directia de specialitate din cadrul
MECC, in termen de 5 zile de la data emiterii acestuia, anexandu-se copia deciziei Comisiei si
recomandarile privind remedierea problemelor;
- muzeul care nu a sustinut acreditarea este obligat sa initieze procedura de acreditare repetata;
- muzeul are dreptul sa conteste avizul negativ al Comisiei in termen de 30 de zile de la data
_
comunicarii acestuia;
- procedura de acreditare repetata se initiaza nu mai tarziu de 2 ani de la data emiterii avizului
negativ al Comisiei;
- acreditarea repetata se desfasoara in conformitate cu aceleasi standarde si in baza aceluiasi set
de documente ca si acreditarea initiala.
8. in conditiile in care muzeul public nu a sustinut procedura de acreditare, fondatorul este in
drept sa desfiinteze muzeul sau sa 11 arondeze unei alte institutii culturale cu respectarea prevederilor
art. 9 din Legea muzeelor nr. 262/2017:
- desfiintarea muzeului se efectueaza prin decizia fondatorului, cu informarea Ministerului
Educatiei, Culturii si Cercetarii;
- in cazul revocarii acreditarii, al reorganizarii sau al desfiintarii muzeului piesele muzeale
(exponatele) sunt transmise, la propunerea Comisiei Nationale a muzeelor si colectiilor, in gestiunea
muzeelor nationale sau, dupa caz, altor muzee in functie de tipul acestora.
9. MIEC i~i desfasoara activitatea in conformitate cu Iegislatia nationala, prevederile prezentului
regulament precum si cu deontologia profesionala stabilita in documentele emise de Consiliul
International al Muzeelor.

II. Functiile
si
obiectivele muzeului
'
'

10. MIEC exercita urmatoarele functii de baza: constituirea, dezvoltarea, evidenta, cercetarea,
conservarea, restaurarea, valorificarea culturala, educativa si stiintifica a bunurilor culturale cu valoare
istorica, documentara, artistica, etnografica, naturala, memoriala si tehnica, din cele mai vechi timpuri
pana in prezent.
11. In scopul indeplinirii functiilor sale de baza MIEC are urmatoarele obiective :
- colectionarea si completarea fondurilor muzeale;
- pastreaza marturii, documente importante relevante pentru istoria ~i cultura localitatii pe care o
reprezinta;
- organizarea expozitiilor de baza si temporare;
- acordarea asistentei metodologice muzeelor satesti din raza raionului;
- conservarea patrimoniului cultural;
- valorificarea expozitionala si instructiv-educativa a bunurilor culturale sernnificative localitatii;
12. Potrivit obiectivelor, competentelor si structurii de organizare, MIEC are urmatoarele
atributii principale:
- elaboreaza programele ~i proiectele culturale proprii in corespundere cu strategia culturala
promovata de Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii;
- asigura accesul publicului in muzeu printr-un orar adecvat de functionare si efectueaza
amenajari speciale pentru accesul persoanelor cu dizabilitati;
- asigura integritatea pieselor muzeale;
-asigura executarea lucrarilor de reparatii capitale, restaurare, conservare si protectie a
patrimoniului cultural mobil si imobil adrninistrat;
- colaboreaza cu directia de specialitate a Ministerului Educatiei, Culturii si Cercetarii in vederea
aplicarii tuturor masurilor privind evidenta, conservarea, restaurarea si punerea in valoarea bunurilor
mobile si imobile ce apartin patrimoniului cultural national;
- prezinta directiei de specialitate a Ministerului Educatiei, Culturii ~i Cercetarii anual, pana la
25 decembrie, planul de activitate pentru anul viitor, iar pana la 15 ianuarie a anului

curent raportul de activitate pe anul precedent, conform structurii-tip a planului si a raportului privind
activitatea muzeului, precum si raportul statistic 8-C.
13. MIEC i~i desfasoara activitatea in baza planului anual intocmit de conducerea muzeului si
aprobat de catre fondator- primarul orasului Criuleni.

III. Patrimoniul muzeal
14. MIEC respecta politica de dezvoltare a patrimoniului, ce se implementeaza continuu prin
achizitii, donatii, colectare, cercetare si transfer de obiecte, precum si prin preluarea pieselor in ~
custodie de la institutii, intreprinderi, organizatii si persoane fizice din tara si din strainatate.
15. Piesele care completeaza colectia muzeului trebuie sa corespunda profilului institutiei
muzeale, fiind insotite de avize sau expertize efectuate de expertii acreditati de catre MECC cu privire
la autenticitatea ~i valoarea lor.
16. Toate bunurile culturale, indiferent de modalitatea de completare a patrimoniului muzeal,
inregistrate in actele de evidenta, sunt in proprietate publica. Efectuarea unor tranzactii comerciale,
sau restituirea catre fostul proprietar sunt interzise.
17. Transferul, custodia sau transmiterea in gestiune provizorie a pieselor de patrimoniu muzeal
in interiorul sau exteriorul tarii, in scopul valorificarii stiintifice, expozitionale, restaurarii sau
expertizarii lor, se face in baza Legii nr. 280/2011 cu privire la protejarea patrimoniului cultural
national mobil si a Regulamentului privind evidenta ~i conservarea patrimoniului muzeal.
18 MIEC are dreptul la prima publicare, reproducere, cercetare, expunere a bunurilor culturale
detinute.

IV. Administratia
muzeelor
'

19. Primaria orasului Criuleni aproba planul de activitate al muzeului, proiectele de conservarerestaurare a patrimoniului mobil si imobil detinut, propunerile de dotare si dezvoltare a bazei
materiale, structura organizatorica a muzeului, numirea in functie si eliberarea din functie a
personalului de conducere si ii asigura bugetul anual.
20. Personalul muzeului public este structurat in personal de conducere, de specialitate si de
intretinere.
21 Conducerea muzeului este asigurata de catre directorul numit pe baza unui concurs organizat
de administratia publica locala si revocat in conforrnitate cu legislatia in vigoare.
22. Angajarea personalului de specialitate a muzeului se face prin concurs organizat de
conducerea muzeului, ori de autoritatea administratiei publice locale.
23. Denumirile functiilor si numarul unitatilor de personal sunt stabilite potrivit statelor-tip
pentru institutiile muzeale, elaborate ~i aprobate de Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii,
24. Personalul muzeului public, inclusiv cu functii de conducere, poate fi incadrat in functie de
necesitate, pe o norma deplina de munca sau fractiune de norma, cu conditia asigurarii functionalitatii
institutiei ~i a securitatii patrimoniului muzeal detinut.
25. Atributiile de serviciu ale personalului muzeelor aflate in proprietate publica sunt inscrise in
fisa postului.

V. Structura organizatorica
26. Pentru exercitarea functiilor sale, MIEC are o structura organizatorica proprie, dupa cum
urmeaza:
- director;
- muzeograf;
- custodie-ghid;
- personal auxiliar.
27. MIEC are propria arhiva, in care se pastreaza in mod obligatoriu:
- actul normativ de infiintare;
- certificatul de inregistrare in Registrul muzeelor;
actul de acreditare a muzeului;
- regulamentul de organizare si functionare;
- planurile de activitate, rapoartele de activitate ~i rapoartele statistice;

-

documentatia expozitionala (tematici, materiale promotionale);
ordinele directorului;
corespondenta;
alte documente.

VI. Finantarea
activitatii
MIEC
'
'

28. Activitatea muzeului se finanteaza din bugetul local, inclusiv din veniturile colectate.
29. MIEC poate percepe taxe pentru serviciile oferite, pentru comercializarea tuturor tipurilor de
produse cu utilizarea imaginilor pieselor si ale colectiilor muzeale, ale edificiului, perceperea taxelor
de fotografiere, filmare, din darea in locatiune a spatiilor.
30. Veniturile colectate de catre muzeu constituie parte componenta a bugetului Muzeului si sunt
administrate conform principiilor, regulilor si procedurilor stabilite in Legea finantelor publice si
responsabilitatii bugetar-fiscale nr. 181/2014.
31. Muzeul de istorie si etnografie poate aplica la proiecte si granturi nationale si intemationale,
32. MIEC poate incasa de la vizitatorii straini si plati in valuta pentru activitati culturale.

VII. Cooperarea
33. In realizarea activitatilor sale, MIEC colaboreaza cu toate directiile Ministerului Educatiei,
Culturii si Cercetarii, cu sectia raionala de cultura si turism, cu institutiile de invatamant, de cercetare
~i de cult, cu organismele culturale ale altor ministere si institutii de profil, cu organizatiile si
asociatiile neguvemamentale, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate, rara a se angaja
politic si rara a exprima interesele vreunei formatiuni politice.
34. MIEC colaboreaza cu institutiile similare din tara ~i din strainatate pentru realizarea unor
programe si proiecte culturale comune.

