
17 martie 2015                                                                                   Chişinău 

 

Proces verbal nr. 1 

al şedinţei Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor 

 

Au fost prezenţi membrii Comisiei: 

Tudor Zbârnea, preşedinte 

Mihai Ursu, vicepreşedinte 

Svetlana Pociumban, secretar 

Elena Ploşniţă 

Ana Boldureanu 

Aurelia Corneţchi 

Varvara Buzilă 

Polina Colomeeţ 

Elena Grigoraşenco 

Ordinea de zi: 

1. Examinarea solicitării de înregistrare în Registrul Muzeelor din RM a  
Muzeului de Istorie şi Etnografie din comuna Burlacu, raionul Cahul. 

2. Examinarea solicitării de înregistrare în Registrul Muzeelor din RM a  
Muzeului Privat de Artă Plastică GrevKafi. 

3. Examinarea, în scopul actualizării, a procedurii de înfiinţare a 
muzeelor  

4. Iniţierea procedurii de clasare a patrimoniului cultural mobil. 
 

1. A prezentat S. Pociumban. A dat citire solicitării. A informat 
membrii Comisiei despre procedura de înfiinţare a muzeelor, stipulată 
în Regulamentul Registrului Muzeelor din RM. Membrii Comisiei au 
examinat dosarul depus. 

V. Buzilă s-a referit la denumirea muzeului – Ştefan Olteanu, solicitând 
informaţii suplimentare referitor la personalitatea, numele căreia poartă 
muzeul.  



T. Zbârnea a expus părerea că dosarul trebuie completat cu copia actelor 
de deţinere a sediului. Membrii comisiei au susţinut opinia. 
E. Ploşniţă a propus ca unul dintre membrii Comisiei să se deplaseze la 
muzeul care solicită înregistrarea în Registrul Muzeelor pentru a întocmi 
o notă informativă. Aceasta va fi adusă la cunoştinţă Comisiei, care 
ulterior va emite sau va respinge avizul prealabil de înregistrare a 
instituţiei muzeale. 
Membrii Comisiei au susţinut propunerea, precizând că transportul pentru 
deplasare la faţa locului va fi asigurat de către muzeele naţionale. 
2. Examinarea solicitării de înregistrare în Registrul Muzeelor din RM a  

Muzeului Privat de Artă Plastică GrevKafi. 
A prezentat S. Pociumban. A informat Comisia despre solicitările 
repetate depuse la Ministerul Culturii din partea unui grup de iniţiativă 
referitor la înregistrarea în Registrul muzeelor din RM a unui muzeu 
privat, care urmează a fi construit în or. Chişinău, str. Columna 144. În 
continuare a invitat la Comisie reprezentantul grupului de iniţiativă V. 
Paraschiv pentru a oferi detalii referitor la solicitarea depusă. 
V. Paraschiv a prezentat Comisiei proiectul viitorului muzeu şi 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia. A menţionat că 
pentru a colecta fonduri necesare pentru construcţia sediului şi 
organizarea muzeului acesta urmează a fi înregistrat la Ministerul 
Justiţiei, fapt imposibil fără înregistrarea muzeului în Registrul 
muzeelor din RM. 
T. Zbârnea a întrebat dacă există o colecţie care ar sta la baza 
muzeului. 
V. Paraschiv a răspuns că aceasta numără 100 picturi realizate de 
artiştii plastici Gr. Cabacinîi şi E.Fidelscaia. 
E. Ploşniţă a menţionat că în cazul examinat lipsesc factorii 
constitutivi ai muzeului -  sediul, dotarea tehnico-materială, lipseşte 
muzeul propriu zis. Emiterea unui aviz pozitiv al Comisiei în acest caz 
contravine legislaţiei în domeniu. A propus ca solicitanţii să depună 
repetat dosarul după ce vor întruni toate cerinţele prevăzute de 
legislaţia în domeniu. 
A. Corneţchi a susţinut opinia antevorbitorului. A întrebat de ce în 
dosarul depus şi în certificatul de urbanism sunt indicate adrese 
juridice diferite ale viitorului muzeu. 
V. Paraschiv nu a răspuns la întrebare. 
T. Zbârnea a salutat intenţia de creare a muzeului, dar a menţionat că 

în condițiile actuale solicitanţii nu întrunesc condiţiile de bază, 
necesare pentru înregistrarea unui muzeu – Comisia nu este în drept să 



emită avize pentru intenţii de creare a instituţiilor muzeale. În 
concluzie a anunţat reprezentantul grupului de iniţiativă că solicitanţii 
vor fi informaţi în scris despre decizia Comisiei.  

3. Examinarea, în scopul actualizării, a procedurii de înfiinţare a 
muzeelor. 
A prezentat S. Pociumban. A menţionat că procedura actuală este 
stipulată în Regulamentul Registrului muzeelor din RM, iar paşaportul 
instituţiei muzeale este Anexă la acesta, aprobat prin ordinul 
Ministrului culturii nr. 69 din 23.03.2011. Situaţia actuală din domeniu 
dovedeşte necesitatea modificării cerinţelor pentru sporirea 
responsabilităţii fondatorilor muzeelor. A expus părerea că se impune 
necesitatea elaborării procedurii de acreditare a muzeelor, indiferent 
de tipul de proprietate ale acestora.  
E. Ploşniţă a susţinut propunerea antevorbitorului şi a menţionat că 
este necesar de a elabora Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
muzeelor locale din RM. În continuare a propus o serie de modificări 
de conţinut al punctele b; c; e al paşaportul actual. 
S. Pociumban a propus, în scopul optimizării activităţii şedinţei  
Comisiei, de a elabora un document sintetic referitor la modificările 
vizate, care va fi discutat la una dintre şedinţele Comisiei. 

4. Iniţierea procedurii de clasare a patrimoniului cultural mobil. 
A prezentat S. Pociumban. A menţionat că au intrat în vigoare 
Normele care derivă din Legea nr. 280 din 27.12.2011 privind 
protejarea patrimoniului cultural mobil (Monitorul Oficial nr. 99-102 
din 24.04.2014). În acest context se impune necesitatea iniţierii 
procedurilor de acreditare a experţilor în domeniul patrimoniului 
cultural mobil, a restauratorilor/conservatorilor, pentru a face posibilă 
iniţierea procedurilor de clasare a patrimoniului.  
T. Zbârnea a menţionat că va fi dificil de a iniţia aceste procese, dar 
este o procedură necesară. În România procesul a decurs similar – în 
lipsa experţilor acreditaţi, primii experţi au fost acreditaţi de către 
personalităţi notorii din domeniu în baza dosarelor depuse.  
E. Ploşniţă s-a referit la domeniile de acreditare: acestea sunt foarte 
extinse, lipsesc categoriile de acreditare, pe când un expert nu poate fi 
acreditat la întreg domeniul, el fiind specialist într-o singură categorie. 
A propus de a face completările corespunzătoare. 
T. Zbârnea a obiectat că în acest caz procesul poate dura la nesfârşit. 
S. Pociumban a propus ca în certificatul de acreditare, care este 
Anexă la Normele respective, să fie trecută prin bară categoria de 
acreditare. 



Membrii comisiei au susţinut propunerea. 
T. Zbârnea a menţionat că este necesară informarea instituţiilor din 
domeniu – Academia de Ştiinţe a Moldovei, Biblioteca Naţională, 
muzeele naţionale,  agenţii economici care comercializeaza bunuri 
culturale mobile despre iniţierea procedurii de acreditare a experţilor, 
în conformitate cu Normele. 

Decizie: 
1. De a întocmi nota informativă referitor la Muzeul de Istorie şi 

Etnografie Ş. Olteanu din comuna Burlacu (responsabili – V. 
Buzilă, Mihai Ursu). De a emite avizul de înregistrare a muzeului 
după prezentarea notei şi a documentelor de deţinere a edificiului.  

2. De a respinge solicitarea de emitere a avizului Comisiei Naţionale 
a Muzeelor şi Colecţiilor pentru înregistrarea iniţiativei de creare a 
Muzeului Privat de Artă Plastică GrevKafi.  

3. De a înainta secretarului Comisiei în termen de 3 zile propunerile 
referitoare la procedura de înfiinţare a muzeelor. Secretarul va 
elabora documentul sintetic care va fi examinat la şedinţa ulterioară 
a Comisiei.  

4. În scopul implementării prevederilor Legii nr. 280 privind 
protejarea patrimoniului cultural mobil, de a iniţia procedura de 
acreditare a experţilor în domeniul patrimoniului cultural mobil. De 
a propune Ministerului Cultrurii elaborarea unei  note informative 
adresate instituţiilor abilitate referitoare la iniţierea procedurii de 
acreditare a experţilor. 

    Membrii Comisiei au votat unanim. 
 
 
 

 

Tudor Zbârnea_____________________________________ 

Svetlana Pociumban ________________________________ 

 

 

 

 

 


