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Dnei Diana GROSU, 

Președinte AO „Asociația pentru Drepturile Omului LEX XXI” 

Mun. Bălți, str. Nicolae Iorga 38, ap. 34 

 

În temeiul alin. (1), art. 15, alin. (2) art. 69 și alin. (1) art. 78  din Codul administrativ nr. 

116 din 19.07.2018 solicitarea cu privire la completarea registrului local de monumente cu 

mozaicurile propuse de Dvs., înregistrată cu numărul 03-12/2537 din 12.04.2021 a fost 

examinată la ședința ordinară a Consiliului municipal Bălți din ,,____”___________ 2021. 

Vă informăm că la inventarierea ce s-a desfășurat în perioada 2017-2018, nu a fost 

expusă propunerea respectivă. La următoarea inventariere, care este preconizat pentru anul 2022, 

vor fi incluse în programul de evaluare a monumentelor de for public și mozaicurile propuse de 

Dvs.. Comisia de inventariere va fi alcătuită de specialiști în domeniu, inclusiv de la Agenția de 

Inspectare și Restaurare a Monumentelor, care, în conformitate cu Ordinul Ministerului Culturii 

nr. 380 din 27.12.2016, vor clasa monumentele în baza următoarelor criterii: 

 Criteriul valorii artistice şi urbanistice a monumentelor de for public este evaluat în baza: a) 

plasticii şi componentei artistice; b) relaţiei cu contextul (impactul asupra) sitului construit 

(urban sau rural) şi/sau natural, integrării/apartenenţei la un ansamblu sau sit construit ori 

natural; c) semnificaţiei pentru o anumită arie istorico-geografică; d) reprezentativitatea 

pentru o epocă istorică sau pentru opera unui autor. Calificativele acordate pentru fiecare 

dintre aspectele propuse sunt: excepţională, foarte mare, mare, mică; 

 Criteriului valorii memorial-simbolice a monumentelor (cu excepția operelor de artă plastică 

monumentală cu caracter strict decorativ) este evaluat în baza următoarelor caracteristici: a) 

legătura monumentului cu anumite personalități, momente şi locuri istorice, culturale, 

politice sau sociale; b) prezenţa monumentului în memoria comunităţii locale sau naționale. 

Calificativul în baza acestui criteriu se acordă în caz de constatare a prezenţei la opera 

examinată cel puțin a uneia dintre caracteristicile propuse; 

 Criteriul vechimii monumentului este evaluat în baza următoarelor calificative: a) 

excepţională - monument cu vechime de peste 100 de ani de la edificare; b) foarte mare - 

monument cu vechime de la 100 până la 70 ani de la edificare; c) mare - monument cu 

vechime de la 70 până la 50 ani de la edificare; d) mică - monument cu vechime de la 50 

până la 25 ani de la edificare; e) fără calificativ - monument cu vechime mai mică de 25 ani 

de la edificare. 

 
 

Preşedintele şedinţei III         

ordinare a Consiliului mun. Bălţi  

 

 

 

 

 

 













 


