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ADNOTARE 

Numele, prenumele: Vlah Maxim 

Titlu: Autorități, instituții și organisme cu atribuții în protejarea patrimoniului cultural construit 

Structura lucrării: introducere, 4 capitole, 13 subcapitole, concluzii şi recomandări, 

bibliografie şi anexe 

Cuvinte cheie: patrimoniul cultural construit, autoritate, instituţie, organe specializate 

Problematica studiului rezidă în abordarea ştiinţifică a problematicii patrimoniului cultural 

construit cu care se confruntă acesta în perioada actuală, precum şi contribuţia autorităţilor, 

instituţiilor şi organismelor de specialitate în domeniul ocrotirii, protejării şi salvgradării 

patrimoniului cultural construit.  

Obiective: analiza teoretică şi legislativă a autorităţilor, instituţiilor şi organismelor cu atribuţii 

în protejarea patrimoniului cultural construit; cercetarea conceptului şi tipologiei autorităţilor 

administrative cu atribuţii în protejarea patrimoniului cultural construit; determinarea 

conceptului şi tipologiilor instituţiilor cu atribuţii în protejarea patrimoniului cultural construit; 

identificarea conceptului şi tipologiilor organismelor de specialitate cu atribuţii în protejarea 

patrimoniului cultural construit; abordarea teoretică a autorităţilor, instituţiilor şi organismelor 

cu atribuţii în protejarea patrimoniului cultural construit al altor state străine; stabilirea 

concluziilor finale. 

Metode aplicate la realizarea cercetării: metoda teoretică, prin care s-a cercetat concludent 

asupra tematicii autorităţilor, instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în protejarea patrimoniului 

cultural construit; metoda analizei, prin care s-a efectuat cercetarea multiaspectuală a 

autorităţilor, instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în protejarea patrimoniului cultural 

construit;  metoda descriptivă, prin care s-a descris multiplele strategii de stat, precum şi 

atribuţiile organelor competente în domeniul salvgradării patrimoniului cultural construit. 

Rezultatul concret obţinut: în urma analizei subiectului în cauză, s-au evidenţiat problemele cu 

care se confruntă autorităţile în domeniul protejării patrimoniului cultural construit în Republica 

Moldova, dar şi în alte state. Prezenta cercetare marchează importanţa bunurilor imobile 

culturale pentru întreaga societate şi totodată conturează influienţa autorităţilor competente în 

direcţia ocrotirii lor. Totodată, putem  evidenţia analiză amplă a subiectului supus cercetării şi 

soluţiile propuse spre prevenirea problemelor iscate la nivel de instituţii de stat în domeniul 

protejării patrimoniului cultural construit.  

  

 

 



 

ANNOTATION 

Last name, first name: Vlah Maxim 

Title: Authorities, institutions and bodies with responsibilities for the protection of the built 

cultural heritage 

Structure of the paper: introduction, 4 chapters, 13 subchapters, conclusions and 

recommendations, bibliography and annexes 

Keywords: built cultural heritage, authority, institution, specialized bodies 

The issue of the study lies in the scientific approach to the issue of built cultural heritage that it 

faces today, as well as the contribution of authorities, institutions and agencies in the field of 

protection, protection and safeguarding of built cultural heritage. 

Objectives: theoretical and legislative analysis of the authorities, institutions and bodies with 

attributions in the protection of the built cultural heritage; researching the concept and typology 

of administrative authorities with responsibilities in protecting the built cultural heritage; 

determining the concept and typologies of institutions with responsibilities in protecting the built 

cultural heritage; identifying the concept and typologies of specialized bodies with 

responsibilities in protecting the built cultural heritage; the theoretical approach of the 

authorities, institutions and bodies with attributions in the protection of the built cultural heritage 

of other foreign states; drawing final conclusions. 

Methods applied to the research: the theoretical method, which conclusively researched the 

topic of authorities, institutions and bodies with responsibilities in protecting the built cultural 

heritage; the method of analysis, through which the multiaspectual research of the authorities, 

institutions and bodies with attributions in the protection of the built cultural heritage was carried 

out; the descriptive method, which described the multiple state strategies, as well as the 

attributions of the competent bodies in the field of saving the built cultural heritage. 

The concrete result obtained: following the analysis of the subject in question, the problems 

faced by the authorities in the field of protection of the cultural heritage built in the Republic of 

Moldova, but also in other states were highlighted. This research marks the importance of 

cultural real estate for the whole society and at the same time outlines the influence of the 

competent authorities in the direction of their protection. At the same time, we can highlight the 

broad analysis of the subject subject to research and the solutions proposed to prevent the 

problems arising at the level of state institutions in the field of protection of the built cultural 

heritage. 
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INTRODUCERE 

Actualitatea şi importanţa temei rezidă din cercetarea constructivă a autortităţilor, 

instituţiilor şi organismelor de specialitate cu atribuţii în domeniul protejării patrimoniului 

cultural construit. Practica Republicii Moldova în formarea strategiilor publice menite să rezolve 

întreaga problematică a patrimoniului cultural construit a suferit numeroase modificări şi 

impedimente de implimentare. Anume acestea au stat la baza actualităţii temei de cercetare. 

Patrimoniul cultural construit, la etapa actuală se află într-o situaţie nu din cele mai favorabile, 

iar obligaţiunea autorităţilor de specialitate este de a veni în ajutor bunurilor imobile culturale 

spre a le ocroti şi salva, deoarece doar prin intermediului patrimoniul cultural construit al statului 

sunt transmise adevăratele valori ale trecutului. 

Noutatea ştiinţifică. În prezenta lucrare s-a pus accent pe rolul autortităţilor, instituţiilor 

şi organismelor de specialitate în direcţia salvgradării patrimoniului cultural construit. Totodată, 

organele abilitate posedă misiuni prestatoare în implimentarea startegiilor naţionale de 

conservare, restaurare şi valorificarea a bunurilor imobile culturale ale societăţii. Pas cu pas, 

Republica Moldova trebuie să ajungă la strandardele internaţionale de protejare a patrimoniului 

cultural construit; trebuie să favorizeze dezvoltarea şi întreţinerea acestora, pentru ca ulterior, 

tezaurul naţional să dicteze adevărata istorie a neamului. 

Scopul lucrării presupune analiza ambiguă al rolului autortităţilor, instituţiilor şi 

organismelor de specialitate ce posedă atribuţii speciale în domeniul protecţiei patrimoniului 

cultural construit şi extinderea soluţiilor asupra multitudinilor de probleme existente la etapa 

actuală. 

Obiectivele generale. Pentru o mai bună cercetare în domeniul dat, autorul prezentei 

cercetări şi-a stabilit următoarele obiective: 

 analiza teoretică şi legislativă a autorităţilor, instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în 

protejarea patrimoniului cultural construit;  

 determinarea conceptului şi tipologiilor instituţiilor cu atribuţii în protejarea 

patrimoniului cultural construit;  

 identificarea conceptului şi tipologiilor organismelor de specialitate cu atribuţii în 

protejarea patrimoniului cultural construit;  

 abordarea teoretică a autorităţilor, instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în protejarea 

patrimoniului cultural construit al altor state străine;  

 stabilirea concluziilor finale. 

Metodologia de cercetare. Pentru analiza subiectului „Autorităţi, instituţii şi organisme 

de specialitate cu atribuţii în domeniul protejării patrimoniului cultural construit” s-a ţinut cont 



de metoda teoretică, prin care s-a cercetat concludent asupra tematicii autorităţilor, instituţiilor şi 

organismelor cu atribuţii în protejarea patrimoniului cultural construit; metoda analizei, prin care 

s-a efectuat cercetarea multiaspectuală a autorităţilor, instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în 

protejarea patrimoniului cultural construit;  metoda descriptivă, prin care s-a descris multiplele 

strategii de stat, precum şi atribuţiile organelor competente în domeniul salvgradării 

patrimoniului cultural construit 

Rezultatele obţinute. În finalul cercetării, s-a obţinut o lucrare bine structurată cu 

conluzii proprii şi recomandări, care ulterior ar putea influienţa dezvoltarea politicilor interne 

spre o mai bun protecţie a bunurilor imobile culturale.  

Structura lucrării. Prezenta cercetare este efectuată conform scopului şi obiectivelor 

prestabilite, fiind alcătuită din adnotare în 2 limbi, lista abrevierilor, introducere, 4 capitole care 

conţin 13 subcapitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie şi anexe. 

Capitolul I. Analiza ştiinţifică privind autorităţile, instituțiilor și organismelor cu 

atribuții în protejarea patrimoniului cultural construit. În acest capitol s-a conturat opiniile 

diverşilor doctrinari privind rolul autorităţilor competente în protecţia patrimoniului cultural 

construit, precum şi analiza normelor legislaţiei naţionale şi internaţionale. 

Capitolul II. Noţiuneа, cаrаcteristicа şi clаsificаreа аutorităţilor, instituţiilor şi 

orgаnismelor cu аtribuții în protejаreа pаtrimoniului culturаl construit în Republica Moldova. 

În acest compartiment, autorul evidenţiază toate tipologiile autorităţilor de specialitate, precum şi 

descrierea atribuţiilor acestora.  

Capitolul III. Noţiunea, caracteristica şi clasificarea autorităţilor, instituţiilor şi 

organismelor cu atribuții în protejarea patrimoniului cultural construit în alte state străine. În 

acest capitol la fel sunt vizate autorităţile de specialitate ce posedă atribuţii în protejarea 

patrimoniului cultural construit, din alte state străine, precum – Uniunea Europeană, 

România şi Federaţia Rusă. 

Capitolul IV. Aspecte practice privind autoritățile, instituțiile și organismele cu atribuții 

în protejarea patrimoniului cultural construit. Acest compartiment include speţa privind 

ocrotirea patrimoniului cultural construit şi toate actele judecătoreşti întocmite în baza speţei.   

 

 

 

 

 

  



CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

Bazele teoretico-ştiinţifice ale prezentei cercetări sunt în strânsă concordanţă cu scopul şi 

obiectivele propuse, de aceea venim cu următoarele concluzii asupra subiectului abordat: 

1. Autorităţile statului competente în valorificarea patrimoniului cultural construit, de-a 

lungul anilor au elaborat legi şi acte normative care au drept scop de a definirea acestui 

concept, dаr mаi cu seаmă pentru а stаtuа principii şi reglementări riguroаse cu privire lа 

cunoаştereа, protejаreа şi vаlorificаreа pаtrimoniului culturаl construit.  

2. Deşi domeniul patrimoniului cultural construit presupune a fi un subiect suficient de vast, 

însă abordarea doctrinară a acestuia şi prezenţa lui în actele normative este foarte seacă. 

Constatăm existența unui număr limitat de acte normative naționale în domeniul 

protecției patrimoniului cultural construit, chiar dacă acesta merită a fi tratat cu o 

deosebită prudenţă de către autorităţile de specialitate. Obligativitatea autorităților 

competente în ocrotire patrimoniul cultural construit, constă în producerea unui mеdiu dе 

viаță avantajos și dinаmiс, се rеprеzintă еl însuși o сondițiе а dеzvoltării soсiаlе.  

3. Republica Moldova, în edificarea politicilor de salvgradare și valorificare a patrimoniului 

cultural construit, a cunoscut o dinamică ce a fost străpunsă de numeroase impedimente. 

Anume, acest fapt, a favorizat crearea mai multor autorități, instituții și organisme de stat 

cu atribuții specifice în domeniul protejării patrimoniului cultural construit. 

4. Ţinem să menţionăm, că autorităţile, instituţiile şi organismele de specialitate ale statului 

au cele mai importante atribuţii în domeniul protejării patrimoniului cultural construit. 

Importanţa ocrotirii acestei direcţii de către autorităţile administrative, subsiduă din faptul 

că indiferent de influienţa acestuia în raport cu alte state, el nu poate co-exista fără 

adevăratele valori ale trecutului care accentuează identitatea naţională. De aceea, 

dezvoltarea şi evoluarea contribuţiilor din parte autorităţilor administrative derivă direct 

din necesitatea mediului social. 

5. Analizând practica statelor străine în abordarea atribuţiilor autorităţile, instituţiile şi 

organismele de specialitate în domeniul protecţiei patrimoniului cultural construit, 

deducem corectitudinea, străduinţa şi dorinţa necondiţionată a acestora în salvarea 

bunurilor imobile culturale ale întregii omeniri.  

6. Uniunea Europeană este principalul actor în stimularea statelor membre spre ocrotirea 

patrimoniului cultural construit. Fiecare organ al UE, elaborează și apropă avize, 

recomandri sau chiar și acte internaționale prin care sunt puse în valore bunurile imobile 

culturale de importanță mondială. Așadar, acest spectru vizează abordarea eterogenă de 

apărare, conservare, valorificare și salvgradare a patrimoniului cultural constuit de către 

organele UE, investite cu atribuții speciale în domeniul dat. 



7. Ca aspect comparativ, între Republica Moldova şi România, state omogene ce posedă 

practic aceleaşi organe însă cu mici divergenţe, statul Român, prevede un spectru mai 

larg de funcții în domeniu, de aceea perceperea procesului de modernizare conştiincioasă 

şi sitematică a problemelor de facto existene în societate este un atuu pentru ei. Federaţia 

Rusă, posedă un număr limitat de organe competente, însă investite cu funcţii bine 

stabilite şi sancţiuni drastice pentru cei ce derogă de la prevederile legale. 

În urma, analizei efectuate, considerăm necesar de a veni cu careva propuneri spre o 

evoluare mai bună a situaţiei actuale din Republica Moldova: 

1. Unificarea întregii legislaţii privind patrimoniul cultural construit într-un singur Cod – 

Codul Patrimoniului Cultural. Adoptarea unui astfel de act normativ, va fi un progres în 

construirea unui sistem unitar al legislaţiei specifice. Acest instrument, va facilita 

valorificarea întregului patrimoniu cultural, care va fi expus la dispoziţia publicului larg. 

Originea acestei intenţei, survine din Codurile Patrimoniului Cultural deja existente în 

Franţa şi Italia. Dacă, pentru statele respective procesul de codificare a durat cam mult, 

de la 7 la 13 ani, considerăm că pentru Republica Moldova, poate fi unul mai rapid, şi 

adoptat chiar din prima lectură. În România, la fel sunt tentative de codificare a legislaţiei 

respective, care perfect poate servi exemplu pentru un eventual Cod în RM. 

2. Ca alternativă, constatăm necesară elaborarea şi adoptarea Legii cu privire la ocrotirea 

patrimoniului cultural construit, în care expres să fie prevăzute autorităţile competente şi 

atribuţiile speciale în domeniul dat, precum şi toate obiectele de cultură care cad sub 

incidenţa prezentei legi şi răspunderea pentru încalcarea normelor legale. 

3. Elaborarea şi aprobarea de către Ministerul Culturii al RM, a unor programe de stat 

prin care să dispun suplinirea în funcţii, în cadrul instituţiilor inferioare, a specialiştilor 

calificaţi în domeniul protejării patrimoniului cultural construit. Considerăm necesară 

stabilirea în funcţie a tinerilor generaţii, tinerilor specialişti, absolvenţi în domeniu care 

vin cu idei inovatoare şi spirit de protecţie a tezaurului cultural. 
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