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Codul 

cursului 

 

Număr de 
credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu 
individual 

F.02.O.007 5 I II 150 35 ore 
(18 ore – prelegeri, 
17 ore – seminare) 

115 ore 

 
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul se încadrează perfect în contextul programului de studii prin faptul că oferă oportunitate studenților 
de ași dezvolta abilitățile de analiză critică a textelor normative și a practicilor managementului în 
domeniul protejării și valorificării patrimoniului cultural.  
 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

La nivelul de cunoaştere: 
- să însuşească noţiuni privitor la domeniul protecţiei patrimoniului cultural; 
- să cunoască cadrul legislativ naţional care prevede protecţia juridică a patrimoniului cultural; 
- să cunoască principalele instituții responsabile din domeniul ocrotirii patrimoniului cultural. 
- să cunoască procedura de acţiune în judecată în cazul încălcării/nerespectării normelor legislative 

privitoare la ocrotirea patrimoniului cultural. 
- să cunoască procedura de inventariere și administrare a unui sit de patrimoniu; 
La nivel de aplicare: 
- să utilizeze cunoştinţele obţinute în cadrul activităților de protejare și management a patrimoniului 

cultural; 
- de a încuraja sentimentul populaţiei faţă de moștenirea culturală;  
La nivel de integrare: 
- să analizeze critic situaţia monumentelor de istorie şi cultură din Moldova; 
- să formeze aptitudini de cercetare a problemelor privind protecţia patrimoniului și management 
profesionist a patrimoniului cultural; 
 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

- Cunoașterea cadrului normativ privind protejarea patrimoniului cultural.  
- Organizarea managementului patrimoniului cultural în R. Moldova.  
- Mecanisme de protejare, valorificare și promovare a patrimoniului cultural. 
 

Precondiții 

Cunoștințe în domeniul protecției patrimoniului cultural.  

mailto:sergiu_musteata@yahoo.com
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Unităţi de curs 

Nr. Tema 
Nr. total 
de ore 

Prelegeri Seminare 
Prouse pentru 

evaluare 

1. 
Introducere. Obiectul, 
scopul, sarcinile cusuli 

2 2 - 
Evaluare 
curentă 

2. 
Regimuri de protecţie 
juridică 

6 2 4 
Exerciţiu 
individual 

3. 
Organizaţii şi instituţii 
responsabile de ocrotirea 
patrimoniului 

6 2 4 
Evaluare 
curentă 

4. 
Evidenţă, ocrotire, 
valorificare şi salvgardare 

6 4 2 
Exerciţiu pe 

echie 

5. 
Răspunderea pentru daunele 
aduse patrimoniului 

4 2 2 Evaluare finală 

6. 
Finanţarea activităţilor de 
cercetare, ocrotire şi 
valorificare 

6 4 2 
Exerciţii practice 

– elaborarea 
unui proiect 

7. 
Rolul muzeelor şi 
programelor de formare în 
politica de protejare 

5 2 3 Evaluare finală 

 Total 35 18 17  
 

 
Descrierea succintă a conţinutului temelor: 
 
Tema 1. Introducere. Noţiuni generale 
Obiectul, scopul, sarcinile cursului. Metodele şi principiile de studiere. Izvoarele. 
Patrimoniu cultural, istoric şi natural. Patrimoniu cultural: monumente şi ansambluri 
arhitecturale. Site-uri. Monumente mobile şi imobile. Patrimoniu natural: rezervaţie istorico-
culturală, parcuri memoriale, monumente naturale, formaţiuni geologice şi biologice, zone 
naturale, grădini istorice. Patrimoniu arhitectural. Monument de arhitectură, complex 
arhitectural, morminte, cimitire. Oraş istoric. Patrimoniu arheologic: monument arheologic, 
aşezare arheologică, mormînt, necropolă, tumul. Patrimoniu naţional. Patrimoniu mondial. 
Fondul de arhivă. Izvoare scrise. Documente. Biblioteci. Arhive de stat. Arhive personale. 

  
 Tema 2. Regimuri de protecţie juridică. Caracteristica generală a regimurilor de protecţie 

juridică a valorilor de patrimoniu 
Constituţia Republicii Moldova. Legea privind ocrotirea monumentelor. Legea privind fondul 
Arhivistic al Republicii Moldova. Legea RM despre cultură. Legea muzeelor. Legea privind 
protejarea patrimoniului arheologic. Legea cu privire la proprietate. Legea privind constituirea 

Rezervaţiei cultural-naturale „Orheiul Vechi”. Legea monumentelor de for public. Legea privind 

protecţia patrimoniului cultural imaterial. Legea privind protejarea patrimoniului naţional mobil.  
Codul civil. Codul penal. Codul funciar. Codul contravenţional. Codul vamal. 
 
Tema 3. Organizaţii şi instituţii responsabile de ocrotirea patrimoniului 

 Parlament - Comisia pentru Ştiinţă, Cultură, Turism şi Tineret. 

 Guvern - Ministerul Culturii, Departamentul Patrimoniu Cultural, Arte Plastice 
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 Comisia Naţională a Republicii Moldova - UNESCO 
 Administraţia Publică Locală 

 Consilii raionale, direcţii 

 Primării, Consilii municipale, orăşeneşti şi comunale. Direcţii, departamente. 
Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Arhiva Centrală de Stat. Muzee 
 
Tema 4. Evidenţă, ocrotire, valorificare şi salvgardare 
1. Noţiuni: Evidenţă, ocrotire, protejare, păstrare, studiere, planificare, studiere pluridisciplinară, 
salvgardare, valorificare. 
2. Politici de protejare: Politica europeană. Programul interguvernamental al CE; politici coerente 
în spiritul solidarităţii. Politica naţională. Registrul monumentelor (naţional, local). Programul de 
stat privind ocrotirea, conservarea şi restaurarea monumentelor. Turismul cultural. 
3. Regimuri de protejare: Coordonarea europeană a politicii de conservare. Politici de conservare 
a patrimoniului arheologic (politica statului). Planificarea urbană şi conservarea. Politica cu privire 
la peisajele istorice. 
 
Tema 5. Răspunderea pentru daunele aduse patrimoniului 
Încălcarea normelor juridice de ocrotire şi folosire a monumentelor de istorie şi cultură. 
Răspunderea administrativă. Sancţiuni. Amenzi. Răspunderea penală. Nimicirea, distrugerea sau 
deteriorarea monumentelor de istorie şi cultură. Profanarea mormintelor. Contrabanda cu 
obiecte de patrimoniu. Încălcarea legislaţiei cu privire la biblioteci. Încălcarea legislaţiei cu privire 
la arhive şi accesul la documente. Distrugerea şi deteriorarea documentelor din Fondul Arhivistic. 
Prevenirea circulaţiei ilicite a elementelor de patrimoniu mobil (arheologic). 
 
Tema 6. Finanţarea activităţilor de cercetare, ocrotire şi valorificare  
Bugetele naţional şi local. Finanţarea activităţilor de cercetare şi conservare (arheologice, 
arhitecturale, arhivistice). Contractul de arendă – sursă de venit. Facilităţi fiscale.  
 
Tema 7. Rolul muzeelor şi programelor de formare în politica de protejare 
Politica de educaţie. Programe educative. Sensibilizarea, familiarizarea şi conştientizarea 
publicului. Politici de sensibilizare în materie de patrimoniu. Informare şi formare. Programe de 
editare şi formare. Instruirea în profesiile şi meseriile necesare conservării patrimoniului.  
 
 

Metode şi tehnici de predare şi învăţare 

Cursul va fi predat utilizând metodelor interactive, inclusiv prezentări în Power Point, lucrul cu actele 
normative, dosare de sit, planuri de management, activitatea individuală și în grup etc. 
 

Strategii de evaluare 

Pe parcursul semestrului studenţii vor fi evaluaţi prin teste, lucrări practice, elaborarea lucrărilor scrise şi 
participarea activă la seminare. 
Evaluare curentă. Pe parcursul semestrului studenţii vor fi evaluaţi prin teste, lucrări practice, elaborarea 
a două eseuri şi participarea activă la seminare ce vor constitui 60% din nota finală.  
Evaluare finală. Cursul se va finaliza în luna decembrie printr-un examen în scris. Nota finală va reieşi din 
următoarele criterii: 20% - participarea activă la lecţii; 20% - lucrul în echipă (sarcini, teme pentru acasă); 
10% - scrierea eseurilor (2); 10% - analiza unui act normativ; 40% - răspunsul de la examen. 
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Legislație: 
MUSTEAŢĂ, S. (Ed.), Protecţia juridică a patrimoniului arheologic. Culegere de acte normative şi convenţii 
internaţionale, Chişinău, Editura Ruxanda, 2010. 
 
Surse On-line: 
http://culture/coe.int - Consiliul Europei 

http://www.icomos.org - ICOMOS – The International Council on Monuments and Sites 

http://www.unesco.org – UNESCO 

http://universityandheritage.net Forum UNESCO - University and Heritage 

http://lex.justice.md/md/ - legislația Republicii Moldova  

 

 

http://universityandheritage.net/
http://lex.justice.md/md/

