
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la înființarea Muzeului de istorie  

a evreilor din Republica Moldova 

--------------------------------------------------------- 
 

În temeiul art. 6 alin. (2) din Legea muzeelor nr. 262/2017 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2018, nr. 7-17, art. 42) și al Planului de acțiuni pentru anii 

2017-2019 privind implementarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu 

privire la acceptarea Raportului final al Comisiei Internaționale pentru Studierea 

Holocaustului, prezidată de Elie Wiesel, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 313/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 162-170, 

art. 395), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se înființează Instituția publică „Muzeul de istorie a evreilor din Republica 

Moldova”.  
 

2. Funcţia de fondator al Instituției publice „Muzeul de istorie a evreilor din 

Republica Moldova” va fi exercitată, în numele statului, de către Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării. 
 

3. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării: 

1) va asigura condiții adecvate pentru desfășurarea activităților muzeale în 

conformitate cu legislaţia în vigoare;   

2) în termen de o lună, va aproba regulamentul de organizare și funcționare, 

structura şi efectivul-limită ale instituției publice nou-create. 
 

4. Ministerul Finanțelor va identifica și va aloca Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării mijloacele financiare necesare pentru crearea și funcționarea 

Instituției publice „Muzeul de istorie a evreilor din Republica Moldova”.  

 
 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării      Monica Babuc 

 

Ministrul finanţelor      Octavian Armaşu 
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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Guvernului  

„Cu privire la înființarea Muzeului de istorie a evreilor din Republica Moldova” 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la înființarea Muzeului de istorie a evreilor din 

Republica Moldova” este elaborat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.  

Totodată, conceptul viitorului muzeu a fost creat urmare a studierii experienței internaționale 

în domeniu, a discuțiilor purtate cu președintele Comunității Evreiești din Republica Moldova, cu 

numeroși experți din cadrul muzeelor naționale și Arhivei Naționale a Moldovei, precum și cu 

specialiști în istorie. 

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

Proiectul este elaborat în conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) și art.7 din Legea muzeelor 

nr.262/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7-17, art.42) și în scopul realizării 

obiectivelor asumate de Guvern conform acțiunii 2.7. din Planul de acțiuni pentru anii 2017-2019 

privind implementarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la acceptarea 

Raportului Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului, prezidată de Elie Wiesel, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 313 din 22 mai 2017. Potrivit acțiunii invocate, Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării în cooperare cu autorităţile publice locale, este responsabil de 

elaborarea conceptului și înființarea în mun. Chișinău a unui muzeu dedicat cultivării memoriei 

Holocaustului, promovării culturii toleranței şi păcii, combaterii antisemitismului şi intoleranței. 

În scopul realizării acțiunii menționate, reiterând studierea practicii internaționale în domeniu 

și consultarea opiniilor experților în domeniu, a fost elaborat conceptul muzeului, care va purta 

titulatura „Muzeul de istorie a evreilor din Republica Moldova”. 

Potrivit conceptului, muzeul va conține expoziția permanentă, expoziții tematice, un centru 

educațional și bibliotecă. Expozițiile tematice ale muzeului vor purta un caracter ambulant, astfel, 

fiind posibilă inaugurarea și în alte localități ale Republicii Moldova. 

Muzeul de istorie a evreilor din Republica Moldova considerăm că va fi un centru educațional 

și cultural care va reprezenta și o platformă pentru dialog civic și intercultural. Misiunea acestuia va 

fi de a provoca și inspira publicul prin descoperirea trecutului, de a încuraja înțelegerea istoriei și de 

a promova asumarea și toleranța. Instituții similare se găsesc în mai multe țări europene, precum 

România, Polonia, Ungaria, Franța, Marea Britanie, Letonia, Lituania etc. 
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3. Principalele prevederi ale proiectului și evidenţierea elementelor noi  

Proiectul prevede înființarea Instituției Publice „Muzeul de istorie a evreilor din Republica 

Moldova”, funcţia de fondator fiind exercitată, în numele statului, de către Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării. 

Totodată, este pusă în sarcina ministerului aprobarea, în termen de o lună, a statutului, 

structurii şi efectivul-limită ale Instituției Publice nou create. 

Nu în ultimul rând, se stabilește că Ministerul Finanțelor va identifica și va aloca Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării mijloace financiare pentru întreţinerea muzeului nominalizat. 

 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Muzeul de istorie a evreilor din Republica Moldova va fi finanţat din contul şi în limita 

alocaţiilor bugetare aprobate de către Ministerul Finanțelor şi alte venituri, care se vor constitui din 

tarifele pentru serviciile oferite de muzeu, din donaţii şi sponsorizări, din comercializarea tuturor 

tipurilor de produse cu utilizarea imaginilor pieselor și ale colecțiilor muzeale, ale edificiului 

muzeului, cu utilizarea denumirii și a simbolurilor muzeului, precum și din proiecte și alte activități 

legale. Personalul scriptic al Muzeului va constitui 17 unităţi, inclusiv directorul. Salarizarea 

personalului va fi efectuată conform prevederilor legale în vigoare. 

 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Punerea în aplicare a hotărârii impune includerea prevederilor corespunzătoare în Legea 

bugetului anuală, începând cu anul 2019, respectiv propunerile corespunzătoare vor fi prezentate 

Ministerului Finanțelor. 

 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa 

în procesul decizional, proiectul Hotărîrii Guvernului este plasat pe pagina web oficială a 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării www.mecc.gov.md, compartimentul Transparenţa 

decizională, precum și pe pagina web www.particip.gov.md. 

 
 

 

Ministru      Monica BABUC 

 

 

Rodica Josanu 

022 23 36 78  

http://www.mecc.gov.md/
http://www.particip.gov.md/
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