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D E C TZIE
mun.Hinceqti

din 05 aprilie 2019 nr.01/11

Cu plivire la aprobarea Regulamentului
de organizare qi funcfionare a Muzeului
de Istorie gi Etnografie din s. Ciuciuleni, r. Hincegti

in conformitate cu Legea muzeelor, nr.262, din 07.l2.20l7,Legea nr. 280 din
27.12.2011, privind protejarea patrimoniului cultural nafional mobil, in scopul
stabilirii cadrului general privind organrzarea qi funclionarea muzeelor, valorificdrii
patrimoniului material qi imaterial intru cunoasterea, educarea gi recrearea
publicului larg, Consiliul raional Hincegti DECIDE:

1. Se aprobd Regulamentul de organizare gi funclionare a Muzeului de Istorie
gi Etnografie din s. Ciuciuleni, r. Hinceqti (Anexa).

2. Dfteclia Culturd gi Turism va asigura implementarea gi executarea exactd gi

necondilionatd a Regulamentului in cauzd".

3. Controlul executdrii prezentei decizii se pune in sarcina dnei Vera
PATRA$ CU, Vicepreqedintele raionului.

Preqedintele qedin{ei: Igor EREMIA

Contrasemneazdz
Secretarul

Consiliului Raiona Blena MORARU TOMA
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Regulament de organizare gi functionare a Muzeului
de Istorie gi Etnografie din s. Ciuciuleni, r. Hincegti.

I. Dispozi{ii generale

1. Regulamentul de organizare Ei funcJionare a Muzeului de Istorie gi Etnografie din
s. Ciuciuleni, r. Hincegti, (in continuare Regulament) este elaborat in conformitate
cu prevederile Legii muzeelor nr. 262 din7.12.2017 gi cu Regulamentul-cadru de
organizare gi funclionare a muzeelor in Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul
Ministerului Educaliei, Culturii gi Cercetdrii nr. 1089 din 12.07 .2018.
2. Prezentul Regulament stabileEte cadrul general privind organizarea Ei
funcfionarea muzeului de istorie gi etnografie din s. Ciuciuleni (in continuare muzeu)
3. Muzeul este o institulie de culturd, aflatd, in serviciul societSfii, care
achizilioneazd,, conservS, cerceteazd, gi valorificd, in special prin expunere,
patrimoniul material Ei imaterial in scopul cunoaqterii, educdrii gi al recredrii
publicului larg.
4. Muzeul este organizat in calitate de institu{ie frrd personalitate juridicd.
5. Din punctul de vedere al specificului patrimoniului muzeal, Muzeul este de tip
istoric Ai etnografic.
6. Dupd modul de expunere a patrimoniului muzeal, muzeul este amenajat in spaliu
inchis (in edificiu).
7. In funcJie de clasificare, importanld, de acoperirea teritoriald, de mdrimea gi

valoarea patrimoniului muzeal, de capacitatea qtiinlificd qi tehnic6, muzeul se

clasificd drept muzeu cu statut local.
B. Muzeul este institulie publicd subordonatd direct Direcfiei Culturd gi Turism
Hinceqti qi funcfioneazd, din contul alocafiilor acordate de la bugetul raional gi al
veniturilor colectate.
9. Muzeul are sediul in s. Ciuciuleni, str. Sfintul Nicolae, nr.1, r. Hinceqti.
Terenul aferent clddirii, stabilit prin documentele de luare in posesie a clddirii de
cdtre muzeu, este administrat de muzeu.
Muzeul poate solicita organelor de resort, in conformitate cu reglementdrile legale
in vigoare, atribuirea de clSdiri gi terenuri pentru organizarea unor unitdli muzeale
sau extinderea celor existente.
10. Fiind inregistrat in Registrul nalional al muzeelor, muzeul este supus in mod
obligatoriu acreditdrii, in conformitate cu cap. III, art. 8 al Legii muzeelor nr.262
drn7.l2.20l7.
1 l. Acreditarea muzeului este in competenla Ministerului Educaliei, Culturii Ei
Cercetdrii, efectudndu-se inbaza avizului pozitiv al Comisiei nalionale a muzeelor
qi colecfiilor.
12. Acreditarea muzeului se face o dat6la fiecare 4 ani, conform procedurii stabilite
de Regulamentul de acreditare a muzeelor, aprobat de Guvern.



13. Muzeul iEi desfrqoard activitatea in conformitate cu legislalia nafionald,
prevederile prezentului Regulament, precum qi cu deontologia profesionalS stabiliti
in documentele emise de Consiliul Intemational al Muzeelor.

II. Obiectul de activitate qi funcfiile muzeului

14.Muzeul exercitd urmdtoarele funclti debazd,: constituirea, dezvoltarea, evidenfa
gi cercetarea patrimoniului muzeal; aonseryarea qi restaurarea patrimoniului muzeal;
valorificarea culturald, educativd gi qtiinlificd a patrimoniului muzeal.
15. Muzeul local, are ca obiect de activitate pdstrarea, dezvoltarea, conseryarea,
valorificarea qtiinfificd, expozilionald gi instructiv-educativd a bunurilor culturale
semnificative in contextul unit[1ii teritorial-administrative pe care o reprezintS.
Aceste obiective se indeplinesc in special prin coleclionarea obiectelor cu valoare
regionali sau 1oca15, conseryarea gi valorificarea lor.
16. Muzeul iqi desfrgoard activitatea in bazd de planuri anuale gi de perspectivd,
intocmite de conducerea muzeului gi aprobate de fondator.
17. Potrivit obiectului de activitate, competen{elor qi structurii de organizare,muzeul
are urmdtoarele atribulii principale :

a) elaboreazdprogramele gi proiectele culturale proprii in corespundere cu strategia
culturalS promovatd de Ministerul Educaliei, Culturii gi Cercetdrii;
b) stabilegte mdsuri tehnice, economice qi organizatorice pentru realizarea
programului de activitate aprobat gi rdspunde de indeplinirea lui;
c) asigurd accesul publicului in muzeu printr-un orar adecvat de func{ionare;
efectueaz[ amenajdri speciale pentru accesul persoanelor cu dezabilitdli;
d) rdspund de executarea lucrdrilor de reparalii capitale, restaurare, eonservare gi
proteclie a patrimoniului cultural mobil qi imobil aflat in administrarea sa;
e) are responsabilitatea ca prin activiteflle sale specifice sd nu pericliteze integritatea
obiectelor din coleclie;
f) colaboreazd, prin intermediul Direcliei raionale Culturd gi Turism Hinceqti cu
direclia de specialitate a Ministerului Educaliei, Culturii gi Cercetdrii in vederea
aplicdrii tuturor mdsurilor privind evidenja, conservarea, restaurarea gi punerea in
valoare a bunurilor mobile qi imobile ce aparfin patrimoniului cultural naJional.

III. Patrimoniul

18. Patrimoniul muzeului este format din bunuri culturale mobile gi imobile , aflate
in proprietatea publicd a statului, pe care muzeele le administreazd in condiliile
legislafiei in vigoare.
19. Muzeul respectd politica de dezvollare apatrimoniului in condiliile legislaliei in
vigoare. Aceasta se implementeazd. continuu prin achizilii, donalii, colectare,
cercetare gi transfer de obiecte, precum gi prin preluarea pieselor in custodie de la
institulii, intreprinderi, organizafii gi persoane ftzice din lard gi din strdindtate.
Obiectele achizilionate trebuie sd fie relevante pentru activitatea muzeului, (dupd
posibilitate fiind insolite de avize sau experttze autorizate cuprivire la autenticitatea



gi valoarea lor). Muzeul poate primi donafii numai in cazul cdnd acestea sunt
convergente cu politica muzeald, de constituire a colecliilor gi expoziliilor
perrnanente, temporare sau tematice.
20. Bunurile culturale, aflate in administrarea muzeului, se gestioneazd conform
Legii muzeelor nr. 262 din 07.12.201,7, Legli nr. 280 din 27.12.2011 privind
protejarea patrimoniului cultural nalional mobil qi prezentului Regulament.
2l. Toate bunurile culturale, indiferent de modalitatea de completare a patrimoniul
muzeal, inregistrate in actele de evidenld specifice, sunt gi rdmAn proprietatea
instituliei gi nu reprezintd, obiectul unor tranzaclii comerciale sau al restituirii lor
cdtre fostul proprietar.
22. Transferul, custodia sau transmiterea in gestiune provizorie a pieselor de
patrimoniu muzeal in interiorul sau exteriorul ldrii, in scopul valorificdrii Etiinlifice,
expozilionale, restaurdrii sau expertizdrii lor, se face numai inbaza reglementdrilor
legale in vigoare.
23. Muzeul are prioritate in valorificarea qtiinJificd, publicisticd qi expoziJionald a
patrimoniului muzeal delinut.

IV. Subordonare. Personal. Conducere

24. Anual, pAnd la 25 decembrie, Muzeul este obligat sd prezinte Direcliei Culturd
gi Turism Hincegti proiectul planului de activitate pentru anul viitor,iar pdnd la 15

ianuarie a anului curent - raportul de activitate pe anul precedent, precum qi raportul
statistic 8-c.
25. Fondatorul aprobd planul de activitate al muzeului, planul de cercetare gtiinlificd
gi muzealS, propunerile de diversificare aacestor activitili, proiectele de conservare-
restaurare a patrimoniului mobil gi imobil delinut, propunerile de dotare gi

dezvoltare a bazei materiale, structura organizatoricd a muzeului, atribufiile
personalului, numirea gi eliberarea din funcJie a personalului de conducere gi ii
asigurd bugetul anual.
26. Personalul muzeului este structurat in personal de conducere, de specialitate gi

de intreJinere. Denumirile gi funcfiile de execulie sunt stabilite potrivit statelor-tip
pentru instituliile muzeale, elaborate qi aprobate de Ministerul Educafiei, Culturii Ei

Cercetdrii. Ocuparea posturilor de execulie gi de intrelinere in muzeu, cAt gi

eliberarea din funclie a personalului muzeului sau incetarea rapofturilor de muncd
decurge conform legii. Pentru fiecare post atribufiile de serviciu sunt inscrise in figa
postului.
27. Directorul asigurd conducerea activitd{ii executive a instituliei, coordonAnd
nemijlocit prestafiile personalului, rdspunde direct de asigurarea securitdlii qi

conservdrii patrimoniului muzeal, de integritatea bunurilor instituliei. Directorul
decide, in funclie de necesitSli gi cu respectarea prevederilor legale in domeniu,
constituirea unor comisii permanente sau temporare pentru desfdgurarea unor
activitSli precum: evaluarea gi avizarea unor proiecte sau programe, evaluarea,
experlizarea gi avizarea ofertelor de donalii sau achizilii muzeale, expertizarea,
avizarea gi receplia lucririlor pentru conservare-restaurare, selectarea gi evaluarea
bunurilor valorificate in incinta muzeului, casarea de bunuri. in absenla directorului,



institulia este condusd de unul din colaboratorii muzeului, desemnat de director in
bazaunut demers prezentat spre aprobare DirecJiei Culturd qi Turism. Directorul este
responsabil pentru solicitare gi suslinerea procedurii de acreditare a muzeului.

V. Consilii de specialitate

28. Consiliul de administralie, consiliul director, consiliul gtiinlific, comisia de
evaluare qi achizilii culturale se instituie reieqind din necesitdlile activitdlii muzeale
gi in conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru, aprobat prin Ordinul
Ministerului Educafiei, Culturii gi Cercetdrii nr. 1089 din12.07.2018.

VI. Structura organizatorici

29. Pentru exercitarea funcliilor sale, muzeul are o structuri organizatoricd proprie.
(Anexa nr.1).

VII. Bugetul de venituri qi cheltuieli

30. Activitatea muzeului se finanleazd din alocafii acordate de la bugetul raional,
dar, poate fi finanfat gi de la bugetele locale Ei din venituri colectate. Fondatorul va
asigura resursele necesare pentru funclionarea gi intrelinerea instituliei (salarizarea
personalului, realizarea programelor culturale, achizilionarea obiectelor cu valoare
patrimonialS), precum gi dotdrile adecvate prezervdrli gi restaurdrii bunurilor
cultural-artistice.
31. Veniturile colectate ale muzeului pot proveni din tarifele pentru serviciile oferite
de muzee, din donalii gi sponsorizdri, din comercializarea tuturor tipurilor de
produse cu utilizarea imaginilor pieselor qi ale colecliilor muzeale, cu utilizarea
denumirilor qi a simbolurilor muzeului, din darea in arendd a spaliilor neutilizate in
scopuri expozilionale sau de depozitare a colecliilor, perceperea taxelor de

fotografiere sau filmare; comercializarea in chiogcul muzeului a publicaliilor proprii
sau ale unor terli din domeniul de specialitate (monografii, cataloage, pliante,
ilustrate, afiqe etc.), precum Ei din proiecte Ei alte activitdli legale.
32. Prelurile qi tarifele pentru serviciile oferite de muzeu sAnt stabilite de cdtre
fondator.

VIII. Relatii

33. in reahzarea activitdlilor sale, muzeul colaboreazd" cu direcliile relevante ale
Ministerului Educa{iei, Culturii Ei Cercetdrii, cu organismele culturale ale altor
ministere gi institulii guvernamentale, cu direcfiile raionale de culturd qi educalie, cu
institulii de inv6!5mAnt, de cercetare gi de cult, cu unitdlile economice de stat qi

particulare, organizallile qi asociajiile neguvernamentale, precum gi cu persoane
frzice din fard gi din strdindtate, ftrd a se angaja politic gi frrd a exprima interesele
vreunei formaliuni politice.



34. Muzeul colaboreazd, cu institufiile similare din lard gi din strdindtate pentru
realizarea unor programe gi proiecte culturale comune.

IX. Dispozifii finale

5. Muzeul poate avea stem6, drapel, emblem6, logo, ecusoane qi altd simbolicd
proprie, ce se elaborcazd gi se aprobd cu avizul Comisiei nafionale a muzeelor qi
colecliilor Ei a Comisiei Nalionale de Heraldicd a Republicii Moldova.
36.Muzeul are propria arhiv6, in care se pdstreazdinmod obligatoriu:
actul normativ de infiinfare;
certificatul de inregistrare in Registrul nalional al muzeelor;
actul de acreditare a muzeului;
regulamentul de organizare qi funclionare;
planurile de activitate, rapoartele de activitate gi rapoartele statistice;
documentalia expozilional6 (tematici, conceptii, materiale promolionale etc.);
materialele privitor la activitatea gtiinlificd;
materialele ce atestd activitatea educa{ional6;
ordinele directorului :

corespondenla;
alte documente.
37. Persoanele pot fi angajate in muzeu doar dupd ce au luat cunoEtinld prin
semndturd de Regulamentul muzeului qi de figa postului respectiv.
38. Incdlcarea prevederilor prezentului Regulament implicd rdspunderea
disciplinard, materiald, civild sau administrativd, dupd, caz, sancfionAndu-se in
conformitate cu legislalie in vigoare.
39. Prezentul Regulament intri in vigoare incepdnd cu data aprobdri de cdtre
Consiliul Raional Hincegti gi devine obligatoriu pentru institulia muzeald, datd.

Secretarul Consiliului Raional Elena MORARU TOMA
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