
24. 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.

25. 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.

26. 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 Decizia Consiliului 
raional Leova, 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.

27. 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.

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

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

V. S tructura organizatorică

28. Pentru exercitarea funcţiilor sale, muzeul are o structură organizatorică 
proprie potrivit organigramei ce se va anexa la regulament.

29. 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.
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Activitatea angajaţilor este prevăzută în programul general de activitate a 
muzeului.

30. în cadrul muzeului funcţionează diverse comisii de specialitate, înfiinţate 
prin decizia directorului. Directorul decide, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea 
prevederilor legale în domeniu, constituirea unor comisii permanente sau temporare 
pentru desfăşurarea unor activităţi precum: evaluarea şi avizarea unor proiecte sau 
programe, evaluarea, expertizarea şi avizarea ofertelor de donaţii sau achiziţii 
muzeale, expertizarea, avizarea şi recepţia lucrărilor pentru conservare-restaurare, 
selectarea şi evaluarea bunurilor valorificate în incinta muzeului, casarea de bunuri. 
Acestea pot fi: consiliul de restaurare, comisia de casare, comisia pentru protecţia 
civilă etc. Obiectivele, durata şi modul de funcţionare a comisiilor, precum şi 
termenele de realizare a atribuţiilor şi competenţelor lor specifice se stabilesc, pentru 
fiecare comisie în parte, de director.

31. Comisia de evaluare şi achiziţii este un organ consultativ, creată 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, 
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;
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- 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.

VI. Bugetul de venituri şi cheltuieli

32. Activitatea muzelui se finanţează din alocaţii acordate de la bugetul de stat 
şi/sau local.

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 din oraşul Leova întocmeşte anual 
proiectul devizului de cheltuieli, ţinându-se cont de reglementările şi normele în 
vigoare şi structura organizatorică a instituţiei.

VII. Relaţii

33. In realizarea activităţilor sale, muzeul colaborează cu toate direcţiile 
relevante ale Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, cu organismele culturale 
ale altor ministere şi instituţii guvernamentale, 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, fără a se angaja politic şi fără a exprima interesele 
vreunei formaţiuni politice.
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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie nr. din 03.06.2020

„ Cu privire îa aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului 
de Istorie şi Etnografie or. Leova

I.Denumirea autorului şi după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului. 
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urm ărite prin 
implimentarea noilor reglementări

Autorul proiectului de decizie este DCTTS a Consiliului raional Leova la 
solicitarea Muzeului de Istorie şi Etnografie or. Leova

în conformitate cu prevederile Legii muzeelor nr. 262 din 7.12.2017 şi cu 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a muzeelor din Republica Moldova, aprobat 
prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr.1089 din 12.07.2018 şi în 
baza demersului înaintat de DCTTS Leova nr. 29 din 20.05.2021 cu privire la aprobarea 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Muzeului de Istorie şi Etnografie or. Leova.

2. Principalele prevederi ale proiectului „ Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Muzeului de Istorie şi Etnografie or. Leova.

Prezentul proiect de decizie, este solicitat de către Direcţia Cultură, Turism, Tineret 
şi Sport a Consiliului raional Leova, pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Muzeului de Istorie şi Etnografie or. Leova în conformitate cu prevederile 
Legii muzeelor nr. 262 din 07.12.2017 şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a muzeelor din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării nr.1089 din 12.07.2018
3. Fundam entarea economico-financiară H.G. nr.1552 din 04.02.2002

Implimentarea prezentului proiect de decizie nu presupune cheltuieli financiare 
suplimentare din bugetul raional.

4. Modul de incorporare a acţiunii în cadrul normativ în vigoare

Proiectul de decizie necesită aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Muzeului de Istorie şi Etnografie or. Leova.

5. Avizarea şi consolidarea publică a proiectului

în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa deciziei a fost 
plasat pe pagina web a Consiliului raional.

Şef DCTTS Leova Tatiana SAMOILENCO


