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ADNOTARE 

 

Numele, prenumele: Stamati Mihaela 

Titlu: Statutul juridic al Monumentelor de Istorie şi Cultură din Republica Moldova 

Structura lucrării: introducere, 4 capitole, 11 subcapitole, concluzii şi recomandări, 

bibliografie şi anexe 

Cuvinte cheie: patrimoniul cultural, patrimoniul arhitectural, monumente istorice, monumente 

culturale, monumente de for public 

Problematica studiului constă în fundamentarea ştiinţifică a statutului juridic al monumentelor 

de istorie şi cultură din Republica Moldova. Studierea şi determinarea rolului monumentelor de 

istorie şi cultură şi impactul pozitiv al acestora asupra societăţii este punctul de pornire în 

prezenta cercetare. Cunoaşterea aprofundată a procesului de instituire a monumentelor, în 

viziunea autorului, presupune a fi un proces complex, care necesită o atenţie deosebită şi o 

analiză aprofundată.  

Obiective: abordarea teoretică şi legislativă a statutului juridic al monumentelor istorice şi 

culturale; analiza conceptului de patrimoniu arhitectural; identificarea tipologiilor de 

monumente istorice şi culturale; determinarea regimului instituirii monumentelor istorice şi 

culturale; stabilirea procedurii de inventariere a monumentelor istorice şi culturale; 

evidenţierea procedurii de clasare a monumentelor istorice şi culturale; analiza răspunderii 

pentru încălcarea legislaţiei  privind protecţia monumentelor; stabilirea concluziilor finale. 

Metode aplicate la realizarea cercetării: metoda teoretică, prin care s-a accentuat statutul 

juridic al monumentelor de istorie şi cultură; metoda analizei, deducţiei şi investigaţiei ştiinţifice, 

prin care s-au conturat toate aspectele doctrinare şi legislative ale statutului juridic al 

monumentelor de istorie şi cultură; metoda comparativă prin care s-a analizat statutul juridic al 

monumentelor istorice şi culturale, precum şi alte aspecte legate de acestea în aspect comparativ 

cu alte state străine; metoda descriptivă, prin care s-a descris amănunţit procedura de instituire, 

inventariere şi clasare a monumentelor istorice şi culturale. 

Rezultatul concret obţinut: în urma efectuării analizei ştiinţifice privind statutul juridic al 

monumentelor istorice şi culturale, a fost formulată o lucrare unică cu abordarea respectivă,  

unde   s-au cercetat multilateral procedurile de instituire, inventariere şi clasare a monumentelor 

istorice şi culturale, chiar şi în aspect comparativ cu alte state străine. Totodată, s-a conturat 

părerea autorului vis-a-vis de problemele actuale cu care se confruntă monumentele de istorie şi 

cultură şi soluţionarea acestora în sectorul său de activitate. 

 



 

ANNOTATION 

 

Last name, first name: Stamati Mihaela 

Title: Legal status of Monuments of History and Culture of the Republic of Moldova 

Structure of the paper: introduction, 4 chapters, 11 subchapters, conclusions and 

recommendations, bibliography and annexes 

Keywords: cultural heritage, architectural heritage, historical monuments, cultural monuments, 

public monuments 

The issue of the study consists in the scientific substantiation of the legal status of the 

monuments of history and culture in the Republic of Moldova. Studying and determining the role 

of historical and cultural monuments and their positive impact on society is the starting point in 

this research. The in-depth knowledge of the process of establishing the monuments, in the 

author's view, presupposes to be a complex process, which requires a special attention and an in-

depth analysis. 

Objectives: theoretical and legislative approach to the legal status of historical and cultural 

monuments; analysis of the concept of architectural heritage; identifying the typologies of 

historical and cultural monuments; determining the regime of establishing historical and 

cultural monuments; establishing the inventory procedure of historical and cultural monuments; 

highlighting the procedure for classifying historical and cultural monuments, analysis of liability 

for violation of legislation on the protection of monuments; drawing final conclusions. 

Methods applied to the research: the theoretical method, which emphasized the legal status of 

monuments of history and culture; the method of scientific analysis, deduction and investigation, 

which outlined all the doctrinal and legislative aspects of the legal status of historical and 

cultural monuments; the comparative method by which the legal status of historical and cultural 

monuments was analyzed, as well as other aspects related to them in terms of comparison with 

other foreign states; the descriptive method, which described in detail the procedure for 

establishing, inventorying and classifying historical and cultural monuments. 

The concrete result obtained: following the scientific analysis on the legal status of historical 

and cultural monuments, a unique paper was formulated with that approach, which investigated 

multilaterally the procedures for establishing, inventorying and classifying historical and cultural 

monuments, even in appearance compared to other foreign states. At the same time, the author's 

opinion regarding the current problems faced by the monuments of history and culture and their 

solution in his sector of activity was outlined. 
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INTRODUCERE 

Actualitatea şi importanţa temei constă în efectuarea unei analize concise asupra 

statutului juridic al monumentelor de istorie şi cultură în Republica Moldova. Dinamica în care 

au loc schimbările într-o societate, impune statul şi cetăţenii să se confrunte cu un spectru larg de 

probleme de devalorificare a monumentelor istorice şi culturale, chiar şi a întregului patrimoniu 

arhitectural. Aceste bunuri culturale sunt considerate adevărate file din moştenirea culturală a 

înregii omeniri, iar studiul, conservarea, restaurarea şi protecţia acestora a devenit o normă 

prezentă la ordinea zilei. Salvgradarea monumentelor de istorie şi cultura al RM, ne permite să 

incubăm cele mai reprezentative valori al trecutului nostru, care într-un final, ne uneşte ca 

identitate naţională şi ne reprezintă ca popor. Prin urmare, statutul juridic şi metodele de 

protecţie a monumentelor istorice şi culturale sunt supuse analizei în prezenta lucrare ca un 

fenomen juridic şi social multiaspectual, al cărui studiere este importantă din toate punctele de 

vedere: şi teoretic; şi ştiinţific; şi practic. 

Noutatea ştiinţifică. În lucrare dată, s-a analizat minuţios statutul juridic al 

monumentelor istorice şi culturale, reflectând importanţa acestora pentru societate şi pentru 

menţinerea istoriei trecutului nostru. Totodată, s-a pus accent pe diferitele procedee de 

salvgradare a monumentelor de istorie şi cultură şi contribuţia directă a statului pentru a salva 

întreaga ramură a obiectelor culturale.  

Scopul lucrării rezidă în studierea şi cercetarea complexă a statutului monumentelor de 

istorie şi cultură în Republica Moldova, stabilirea problemelor cu care se confruntă obiectele 

culturale în etapa actuală şi determinarea unei soluţionări certe.  

Obiectivele generale. Pentru atingerea scopului propus la cercetarea subiectului în cauză, 

au fost trasate următoarele obiective: 

 abordarea teoretică şi legislativă a statutului juridic al monumentelor istorice şi 

culturale;  

 analiza conceptului de patrimoniu arhitectural;  

 identificarea tipologiilor de monumente istorice şi culturale;  

 determinarea regimului instituirii monumentelor istorice şi culturale;  

 stabilirea procedurii de inventariere a monumentelor istorice şi culturale;  

 evidenţierea procedurii de clasare a monumentelor istorice şi culturale; 

 analiza răspunderii pentru încălcarea legislaţiei  privind protecţia monumentelor;  

 stabilirea concluziilor finale. 

Metodologia de cercetare. La analiza temei abordate: Statutul juridic al monumentelor 

istorice şi culturale s-a purces la metoda teoretică, prin care s-a accentuat statutul juridic al 

monumentelor de istorie şi cultură; metoda analizei, deducţiei şi investigaţiei ştiinţifice, prin care 



s-au conturat toate aspectele doctrinare şi legislative ale statutului juridic al monumentelor de 

istorie şi cultură; metoda comparativă prin care s-a analizat statutul juridic al monumentelor 

istorice şi culturale, precum şi alte aspecte legate de acestea în aspect comparativ cu alte state 

străine; metoda descriptivă, prin care s-a descris amănunţit procedura de instituire, inventariere 

şi clasare a monumentelor istorice şi culturale. 

Rezultatele obţinute. În urma efectuării studierii şi cercetării ştiinţifice privind statutul 

juridic al monumentelor istorice şi culturale, a fost formulată o lucrare unică cu abordarea 

respectivă,  unde s-au analizat toate aspectele procedurilor de instituire, inventariere şi clasare a 

monumentelor istorice şi culturale. Totodată, s-a conturat părerea autorului vis-a-vis de 

problemele actuale cu care se confruntă monumentele de istorie şi cultură şi soluţionarea 

acestora în sectorul său de activitate. 

Structura lucrării. Prezenta lucrare este efectuată în conformitate cu scopul şi 

obiectivele propuse, fiind alcătuită din adnotare în 2 limbi, lista abrevierilor, introducere, 4 

capitole care conţin 11 subcapitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie şi anexe. 

Capitolul I. Abordări doctrinare și reglementări normative privind monumentele istorice 

și culturale din Republica Moldova. În acest compartiment al lucrării sunt supuse analizei 

opiniile diferitor doctrinari autohtoni şi străini în domeniul monumentelor de istorie şi cultură. 

Totodată sunt analizate şi aspectele normative ce vizează acest subiect în legislaţia naţională, dar 

şi în cea internaţională. 

Capitolul II. Locul și rolul monumentelor de istorie şi cultură, pаrte а pаtrimoniului 

аrhitecturаl. În acest capitol, autorul se axează pe evidenţierea conceptelor de monument istoric 

şi cultural ca parte componentă din patrimoniul arhitectural al statului. Totodată efectuându-se o 

clasificare a monumentelor prin prisma legislaţiei în vigoare şi a doctrinei de specialitate.  

Capitolul III. Înfiinţаreа şi protejаreа monumentelor de istorie şi cultură. Capitolul 

dat vizează aspecte ce ţin de la înfiinţarea unui monument istoric sau cultural până la 

asigurarea unei protecţii decente ale acestuia. Deşi, ne aflăm într-o perioadă în care 
măsurile de salvgradarea a monumentelor cresc, totuşi deterioarea acestora nu rămâne în 

urmă. De aceea, prezentul compartiment evidenţiază problemele cu care se confruntă 
monumentele de istorie şi cultură în perioada actuală, şi toate procesele ce revin ca soluţii 

pentru aceste probleme. 

Capitolul IV. Aspecte practice privind statutul juridic al monumetelor istroice şi 

culturale. Capitolul în cauză include studiul de caz, litigiu soluţionat în instanţa de juecată 

privind restaurarea unui monument cultural, astfel fiind prezentate cereri de chemare în judecată; 

hotărâri ale instaţelor de judecată precum şi cereri de apel ş.a.   

 



CONCLUZII ŞI RECMANDĂRI 

Lucrarea “Statutul juridic al monumentelor istorice şi culturale” abordă un subiect actual 

şi important pentru societate contemporană, având un rol considerabil în arhivarea adevăratelor 

valori ale trecutului. În contextual respectiv, formulam următoarele conlcuzii: 

1. Subiectul monumentelor istorice şi culturale nu are o abordare largă şi complexă în cadrul 

actelor normative în legislaţia autohtonă a Republicii Moldova. De aceea cele mai multe 

lacune le întâlnim la nivel legislativ. În doctrina de specialitate, la fel acest subiect este tratat 

mai mult ca component al patrimoniului arhitectural. 

2.  Patrimoniul arhitectural al statului este analizată ca acea legătura indispensabilă dintre trecut 

şi prezent. Toate valorile excepţionale sunt transmise prin intermediul monumentelor istorice 

şi culturale care ne identifică ca naţiune, ca popor. Mai mult ca atât, acestea contribuie la 

transmiterea emoțiilor și adevăratelor valori generațiilor următoare. Perceperea acestor fapte 

reale, se consideră a fi un pas de o importanță majora în domeniul asigurării unui nivel 

corespunzător și adecvat de ocrotire pentru cel mai de preț lucru din istorie – patrimonial 

arhitectural împreună cu toate componentele sale. 

3. Problematica patrimoniului arhitectural din perspectiva cercetării conceptelor, tipurilor şi 

semnifacţiilor socio-juridice a monumentelor istorice şi culturale presupune punerea în 

valoare a elementelor tangibile ale acestora, înclusiv plasamentul monumentelor pe categorii, 

în dependenţă de anumite principii de clasificare. Deşi, nu există a abordare vastă a existenţei 

tipologiilor de monumente în Republica Moldova, totuşi ele merită o atenţie sportită din 

partea statului, dar şi din partea societăţii. 

4. Monumentele istorice şi culturale, prin diferitele forme pe care le întruchipează, cuprinde 

absolut toate elemente rezultate din interacţiunea sa cu timpul. O multitudine de instituţii si 

organisme de stat, au elaborat acte normative, având drept scop conceptualizarea acestei 

noţiuni, precum şi stabilirea principiilor şi reglementărilor riguroase privind instituirea 

acestora. 

5. Inventarierea monumentelor istorice şi culturale evidenţiază eficacitatea şi aprofundarea în 

selecţia clasării monumentelor, care mai apoi va servi ca conţinutul unui registru unic. 

Considerăm că ducerea unei evidenţe corecte a obiectelor istorico-culturale ale statului va 

contribui considerabil la eficientizarea şi sporirea calităţii măsurilor de protecţie îndreptate 

spre valorificarea monumentelor de istorie şi cultură. 

6. Totuşi, statuăm importanţa majoră a monumentelor de istorie şi cultură nu doar pentru stat, ci 

şi pentru întreaga omenire. Republica Moldova, posedând o mulţime de bogăţii culturale, 

necesită o contribuţie sporită în protejarea, conservarea şi restaurarea acestora. Toate 

intervenţiile efectuate asupra monumentelor, sunt cele mai importante sarcini sociale, ce 



denotă postrarea trecutului în prezent, pentru cei din viitor. La acest capitol, RM întâlneşte 

dificultăţi, fiindcă strategiile naționale de protejare a monumentelor au un caracter 

fragmentar, şi totalitatea acțiunilor de implementare programelor naţionale sunt 

inconsecvente și incomplete, în final soldate cu eşec. Prezenţa unui buget limitat,  generează 

indiferența autorităților competente, dar şi lipsa motivației în sfera ocrotirii patrimoniului 

arhitectural. 

7. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei privind protecţia monumentelor este clară, concisă 

şi inteligibilă, din care reiese o multitudine de sancţiuni ce vor fi aplicate în caz de derogare 

de la normele legale interpretate de legiuitor. 

În urma cercetărilor şi analizelor efectuate, venim cu următoarele propuneri de lege 

ferenda: 

1. Adoptarea Legii privind protejarea monumentelor istorice – cadrul normativ al RM, 

are nevoie de o astfel de lege specială în care să fie redate expres toate particularităţile 

ce vizează aceste categorii de monumente. Statul, ar trebui să adopte legea în cauză, 

în scopul asigurării condiţiilor optime pentru promovarea monumentelor istorice în 

calitatea lor de moştenire culturală şi mărturie identitară a ţării, integrării 

monumentelor istorice în politicile culturale, educaţionale, de dezvoltare urbanistică. 

Totodată, aceasta trebuie să cuprindă activităţile în domeniul păstrării, utilizării, 

popularizării şi protecţiei de stat a bunurilor de patrimoniu cultural construit; să 

faciliteze crearea unor condiţii şi instrumente eficiente şi adecvate de protejare a 

acestora, spre realizarea dreptului cetăţenilor de a avea asigurat accesul la valorile 

culturale şi spre realizarea obligaţiei constituţionale a fiecărui cetăţean de a conserva 

şi ocroti monumentele istorice şi culturale. Susţinem ideea de a transpune în legislaţia 

autohtonă Legea privind protejarea monumentelor istorice din cadrului legislaţiei 

României.     

2. Adoptarea unei Hotărâri de Guvern prin care se aprobă o Strategie naţională de 

protecţie a monumentelor de istorie şi cultură pentru anul 2022. Aceasta va furniza 

principalele sectoare de acţiune în constrângerea eforturilor în domeniul protecţiei şi 

valorificării monumentelor de istorie şi cultură. Aşadar, prezenta strategie naţională 

va constitui un instrument de conduce a administraţiei publice locale, în vederea 

concretizării politicilor publice locale privind bunurile culturale ale statului, 

conducând la sporirea potenţialului de valorificare ale acestora. 

3. De completat art. 2 din Legea privind ocrotirea monumentelor cu un alt aliniat care să 

prevadă: tipologii de monumente: 

 Monumente de istorie şi cultură; 



 Monumente arhitecturale; 

 Monumente arheologice; 

 Monumente de for public;  
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