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APROBAT 

 

_______________  

 

Monica BABUC 

 

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNI 

al Ministerului Culturii pentru anul 2017 
 

Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

Obiectiv general nr.1: Asigurarea cadrului legislativ, normativ și de politici pentru dezvoltarea culturii 

 

Obiectiv specific nr.1.1: Elaborarea cadrului legislativ, normativ și de politici pentru domeniul patrimoniului cultural 

Definitivarea proiectului de Lege privind protejarea monumentelor istorice. Proiect de lege și HG 

aprobat 

Tr. III DPC 

Aprobarea proiectului Legii muzeelor.  Proiect de lege adoptat Tr. II DGPC 

DPC 

Elaborarea Regulamentului de acreditare a muzeelor din Republica Moldova. Proiect de HG elaborat Tr. IV DG 

DPC 

Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național de Conservare 

și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial (Impl: Legea nr.58/29.03.2012). 

Regulament aprobat Tr. II DPC  

 

Finalizarea și promovarea proiectului Regulamentului privind importul şi exportul bunurilor 

culturale mobile. 

1 proiect de regulament și 

HG aprobat 

Tr. IV DGPC 

DPC 

Elaborarea proiectelor HG privind edificarea unor monumente de for public. 5 proiecte de HG aprobate Tr. I-IV DPC 

Elaborarea Indicațiilor metodice privind procedura de înfiinţare a monumentelor de for public 

şi a principiilor de intervenţie la monumentele de for public. 

Indicaţii metodice aprobate Tr. III DPC 

Elaborarea Regulamentelor privind registrele de patrimoniu cultural național (patrimoniu 

mobil, monumente de for public, patrimoniu imaterial).  

3 regulamente aprobate Tr. II-IV DPC 

Obiectiv specific nr.1.2: Elaborarea cadrului legislativ, normativ și de politici pentru promovarea creativității artistice și a industriilor culturale 

Revizuirea politicii publice în domeniul industriilor creative şi culturale “Creşterea ponderii 

economice a industriilor culturale/creative”. 

Politică publică 

revizuită/actualizată 

Tr. IV DAIAIC 

Implementarea Legii cinematografiei nr.116 din 03 iulie 2014: Proiect de hotărâre aprobat:  DAIAIC 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

1. Aprobarea Regulamentului de finanțare a Cinematografiei; 

2. Elaborarea Regulamentului Arhivei Naționale de Film;  

3. Elaborarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Registrului 

Cinematografic. 

Regulament aprobat 

Hotărâre de Guvern elaborată 

Hotărâre de Guvern elaborată 

 

Tr. II 

Tr. III 

Tr. IV 

 

Operarea modificărilor și completărilor Legii cinematografiei nr.116 din 03.07.2014. Hotărâre de Guvern și proiect 

de Lege elaborat 

Tr. IV DAIAIC 

Elaborarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice. Regulament aprobat Tr. III DAIAIC 

Elaborarea Foii de parcurs pentru susținerea de start-up-uri în domeniul industriilor creative 

și dezvoltarea competențelor antreprenoriale a operatorilor culturali în cadrul Programului 

Cultura și Creativitate al Parteneriatului Estic. 

Foaie de parcurs elaborată Tr. II DAIAIC 

DCI 

Elaborarea normelor de conferire a statutului de “Formație artistică profesionistă”. Norme aprobate Tr. IV DAIAIC 

Obiectiv specific nr.1.3: Elaborarea cadrului legislativ, normativ și de politici privind managementul bazat pe performanţă în instituţiile de cultură 

Elaborarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.1421-XV din 31 

octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice. 

Proiect de lege aprobat Tr. III DAIAIC 

Elaborarea Regulamentului de concurs a proiectelor manageriale pentru angajarea 

directorilor de muzee. 

Regulament elaborat Tr. IV DGPC 

DPC 

Elaborarea conceptului cu privire la salarizarea angajaților din sectorul bugetar - cultură. Concept elaborat Tr. I-II DAMEP  

DGPC 

DAIAIC 

DPC 

Obiectiv specific nr.1.4: Elaborarea cadrului legislativ, normativ și de politici pentru sistemul educațional artistic 

Elaborarea și aprobarea curriculum-ului național pentru învățământul profesional tehnic 

postsecundar cu profil arte. 

Curriculum aprobat. Tr. IV DAIAIC 

 

Obiectiv general nr.2: Salvgardarea și integrarea patrimoniului cultural în politici publice naționale și locale 

Obiectiv specific nr.2.1: Formarea și dezvoltarea sistemului de documentare și protejare a patrimoniului cultural național 

Inspectarea, documentarea şi evidenţa bunurilor de patrimoniu cultural 

 

150 situri arheologice 

documentate; 

1500 obiecte de patrimoniu 

cultural mobil documentate; 

4 elemente de patrimoniu 

Tr. I-IV 

 

DPC 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

imaterial 

inspectate/documentate; 

100 monumente inspectate, 

procese verbale privind 

contravențiile depistate 

întocmite. 

Desfășurarea proiectului TWINING „Suport pentru promovarea patrimoniului cultural al 

Republicii Moldova prin conservarea şi protejarea lui”. 

Nr. acțiuni realizate 

conform planului aprobat 

Tr. I-IV DPC 

DCI 

 

Actualizarea și Elaborarea Registrelor patrimoniului cultural naţional (situri arheologice, de 

for public, imaterial). 

Registre actualizate: 

300 situri incluse în 

Registrul arheologic 

național; 

50 monumente de for public 

incluse în Registrul 

monumentelor de for public; 

Registrul patrimoniului 

imaterial vol. B inițiat;  

Tr.I- IV DPC 

 

Obiectiv specific nr.2.2: Valorificarea și integrarea patrimoniului cultural în proiecte de dezvoltare comunitare și naționale 

Desfăşurarea proiectului „COMUS” – strategii urbane conduse de către comunităţile locale din 

oraşele istorice. 

 

3 acțiuni 

desfășurate/coordonate în 

comun cu Ministerul Culturii 

Tr. II 

 

DCI 

 

Modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a rezervaţiei Cultural-

naturale „Orheiul vechi”.  

Hotărâre de Guvern aprobată  Tr. IV DPC  

Dezvoltarea cooperării dintre instituţiile culturale de pe ambele maluri ale Nistrului. 4 acţiuni realizate anual Tr. I-IV DCI 

DAIAIC 

DPC 

Obiectiv specific nr.2.3: Promovarea patrimoniului cultural naţional şi integrarea lui în sistemul valorilor europene şi mondiale 

Promovarea dosarului de nominalizare multinaţional „Practicile culturale asociate Zilei de 1 

Martie” în Lista Reprezentativă UNESCO. 

3 expoziții de promovare a 

dosarului organizate și 

desfășurate la Paris, Tallinn 

și Riga. 

Tr. I 

 

 

 

DGPC 

DCI 

DPC 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

5 acțiuni de promovare a 

dosarului realizate 

 

Tr. II-IV 

Elaborarea dosarului „Cămaşa cu altiţă sau cămaşa încreţită la gât / ia” (în comun cu 

România), pentru nominalizare în lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural 

imaterial al umanităţii. 

Dosar elaborat Tr. III DPC 

Promovarea dosarului „Peisajul arheologic Orheiul Vechi” pentru înscriere în Lista 

Patrimoniului Mondial UNESCO. 

Dosar promovat Tr. II DPC 

DCI 

Definitivarea studiului indicatorilor UNESCO Cultura pentru dezvoltare și elaborarea studiului  

aferent. 

Studiu elaborat Tr. III DCI 

DAMEP 

DFEC 

Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și 

Cultură (UNESCO) și Consiliul Europei.  

Nr. de participări la sesiunile 
Organizația Națiunilor Unite 

pentru Educație, Știință și 

Cultură (UNESCO); 

Nr. acțiuni comune 

desfășurate; 

Raport privind implicarea în 

acțiuni comune elaborat. 

Tr. I-IV DPC 

DCI 

Definitivarea proiectului Regulamentului Comisiei Naţionale pentru UNESCO.  Proiect de Regulament și HG  

aprobat 

Tr. III DCI 

DAMEP 

 

Obiectiv specific 2.4.: Promovarea Programului „Europa Creativă” și a Programului Cultura și Creativitate al Parteneriatului Estic în Republica 

Moldova și dezvoltarea relațiilor comune de parteneriat. 

 

Organizarea sesiunilor de informare privind oportunităţile de participare la Programul UE 

„Europa Creativă” 

7 sesiuni de informare 

organizate anual 

Tr. I-IV DCI 

Organizarea seminarelor de instruire de scriere și management a proiectelor în cadrul 

Programului Europa Creativă. 

2 seminare organizate Tr. I-IV DCI 

Definitivarea studiului „Potențialul industriilor creative în Republica Moldova” și a Studiului 

privind situația teatrelor din Republica Moldova, realizate prin intermediul Programului 

Cultura și Creativitate al Parteneriatului Estic. 

Studii elaborate și prezentate Tr. II DCI 

DAIAIC 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

Susținerea și facilitarea mobilității artiștilor și a operelor de artă 4 inițiative susținute  Tr. I-IV DCI 

SPC 

DAIAIC 

Obiectiv specific2.5.: Gestionarea eficientă a mijloacelor financiare pentru realizarea proiectelor de investiţii capitale conform principiilor și regulilor 

bugetar – fiscale. 

Asigurarea evidenței bunurilor imobile, proprietate a statului, aflate în administrarea 

Ministerului Culturii. 

Registru bunurilor imobile 

actualizat; darea de seamă 

elaborată și prezentată 

Agenției Proprietății Publice 

Tr. I-IV SIC 

Gestionarea proiectelor de investiții la etapa de realizare a lucrărilor de:    

1. Restaurare şi reparaţie capitală a edificiului Sălii cu Orgă din mun. Chişinău; 

2. Construcţie a edificiului Teatrului Muzical - Dramatic „B.P. Haşdeu” din or. Cahul; 

3. Restaurare a Muzeului Național de Artă din mun. Chişinău. 

Nr. de ședințe organizate și 

desfășurate; Documentație de 

proiect verificată și 

coordonată; Nr. de licitații 

organizate și desfășurate; Nr. 

de note justificative elaborate 

Tr. I-IV SIC 

Dezvoltarea competențelor personalului din instituțiile din subordinea ministerului întru 

înțelegerea și aplicarea în practică a cadrului legislativ din domeniul investițiilor capitale 

(ciclul proiectului de investiții capitale; organizarea și desfășurarea achizițiilor publice 

privind serviciile de proiectare și lucrări; identificarea și examinarea riscurilor privind 

realizarea proiectelor de investiții). 

Nr. de consultări oferite; 

2 seminare de instruire 

organizate și desfășurate 

Tr. II-IV SIC 

Obiectiv general nr. 3: Modernizarea infrastructurii culturale naționale 

Obiectiv specific 3.1: Crearea și monitorizarea cadrului normativ de reglementare a activității culturale din cadrul Unităților administrativ-teritoriale 

de nivel I și II 

Definitivarea Regulamentului caselor de cultură. Regulament aprobat Tr. III DAMEP 

Definitivarea Registrului caselor de cultură. Registru elaborat Tr. III DAMEP 

Elaborarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al muzeului local Regulament elaborat Tr. IV DGPC 

DPC 

Monitorizarea implementării Programului Novateca în bibliotecile publice. Raport elaborat: nr. 

biblioteci incluse în 

program, nr. beneficiari 

biblioteci, nr. personal 

Tr. I- IV DAIAIC 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

instruit; monitorizarea 

centrelor regionale de 

excelență: nr. activități 

realizate, nr. beneficiari, 

impactul activității 

Centrelor. 

Completarea fondului de carte al bibliotecilor publice Nr. de cărți repartizate în 

raport cu nr. de titluri editate 

în cadrul programului 

național de editare a cărții; 

nr. biblioteci beneficiare. 

Tr. II-IV DAIAIC 

Obiectiv specific 3.2: Facilitarea accesului la cultură prin modernizarea serviciilor publice 

 

Aprobarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea nomenclatoarelor 

serviciilor cu plăți prestate de către Ministerul Culturii și instituțiile subordonate. 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Tr. II-III DAIAIC 

Elaborarea Programului unic de documentare a patrimoniului cultural mobil. Program elaborat. Tr. IV e-Trans-

formare, DPC 

Elaborarea conceptului sistemului informațional e-cultura  1 Concept elaborat Tr. II e-Trans-

formare 

Digitizarea colecțiilor naționale de carte (BND Moldavica, OPAC). Raport elaborat. Nr. unități 

digitizate.  

Tr. I-IV e-Trans-

formare  

Analiza serviciilor publice prestate de instituțiile din subordine și inițierea, după caz, a 

acțiunilor de reinginerie/modernizare a acestora. 

Analiză a situației pe 

domenii efectuată (servicii 

publice prestate în muzee, 

biblioteci, alte instituții 

culturale); 

Lista serviciilor publice 

depășite elaborată; 

Lista serviciilor publice 

propuse spre modernizare 

elaborată. 

Tr. I- II 

Tr. IV 

e-Trans-

formare 

Obiectiv general nr.4: Promovarea educației artistice, creativității și valorilor naționale 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

Obiectiv specific nr. 4.1: Dezvoltarea educației artistice şi a serviciilor educaţionale 

Sprijinirea și promovarea acțiunilor cultural-educaționale majore: Concursul republican al 

tinerelor talente (şcolile de arte, muzică şi arte plastice); Concursul Internaţional al tinerilor 

interpreţi „Eugen Coca“ . 

 acțiuni cultural-educative 

desfăşurate 

Tr. I-III DAIAIC 

Coordonarea procesului de elaborare a Planurilor de Studii pentru specialitățile cu profil 

cultural din învățământul superior, vocațional-tehnic, liceal, general și extrașcolar.  

Planuri de studii aprobate Tr. III-IV DAIAIC 

 

Realizarea acțiunilor de incluziune socială. Nr. acțiuni realizate  

Nr. beneficiari 

Tr. I-IV DAIAIC 

DCI 

DPC 

Organizarea acțiunilor comune la nivel local pentru stimularea educației artistice non formale 

și a schimbului de bune practici. 

4 acțiuni realizate  

 

 Tr. I-IV DAIAIC 

DAMEP 

Obiectiv specific nr. 4.2: Promovarea creativității artistice şi asigurarea accesului cetăţenilor la valorile culturale 

Organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naţionale a Culturii şi desfășurarea Galei Premiilor 

Ministerului Culturii. 

Program de manifestări 

desfășurat 

Tr. I DAIAIC 

Organizarea festivalurilor internaționale de muzică  

(Festivalul internaţional de muzică “Mărţişor – 2018”, Festivalul internaţional de Operă şi 

Balet „Maria Bieşu; Festivalul Internațional de Muzică în aer liber DescOPERĂ). 

3 acţiuni culturale 

desfășurate 

Raport de evaluare elaborat. 

Tr. I-III DCI 

DAIAIC 

DFEC 

Organizarea și susținerea festivalurilor teatrale (Reuniunea teatrelor naționale; Festivalul 

Internațional al Artelor Scenice „Bienala Internaţională a Teatrului Eugene Ionesco” (BITEI)  

2 evenimente organizate și 

susținute; 

Raport de evaluare elaborat. 

Tr. II, Tr. III  

Organizarea și promovarea acțiunilor culturale dedicate Zilei Portului Popular și Târgului 

Național al Covorului "Covorul dorului", ediția a IV-a. 

Acțiuni culturale organizate 

și desfășurate 

Nr. formații artistice de 

amatori implicate, Nr. 

muzee participante; Nr. 

beneficiari. 

Tr. II-III DGPC 

DPC  

DAIAIC 

 

Organizarea și desfășurarea acțiunilor de promovare a patrimoniului cultural național 

(Ziua Internațională a Monumentelor și Siturilor, Noaptea Muzeelor, Ziua Internațională a 

Muzeelor, Zilele Europene ale Patrimoniului). 

5 acțiuni organizate și 

desfășurate 

Raport de evaluare elaborat. 

Tr. I-III DGPC 

DPC 

DCI 

Sprijinirea și promovarea acțiunilor culturale majore de artă contemporană 

(Salonul de primăvară: expoziţie de artă contemporană, Saloanele Moldovei: Autumnala 

4 acțiuni culturale realizate Tr. II-IV  DPC 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

2018: expoziţie de artă contemporană). 

Promovarea și monitorizarea proiectelor culturale ale asociațiilor obștești ediția 2017. 66 proiecte monitorizate  

Raport elaborat 

Tr. I-IV DGP 

DFEC 

Organizarea și desfășurarea concursului proiectelor culturale ale asociaţiilor obşteşti ediția 

2018. 

Concurs organizat și 

desfășurat 

Tr. II-IV DAIAIC 

Obiectiv specific 4.3: Promovarea culturii scrise și a lecturii 

Sprijinirea și promovarea acțiunilor culturale majore dedicate cărții și lecturii  

(Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, Salonul Internaţional de Carte, 

Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii, Târgul de carte la Frankfurt și Leipzig, Salonul 

internațional de carte Bookfest Chișinău ediția a II-a). 

5 acțiuni culturale 

desfășurate 

Raport de evaluare elaborat 

Tr. II-III DAIAIC 

DCI 

Susținerea Programului pentru traducerea și publicarea literaturii naționale în limbile străine. Carte editată Tr. IV DAIAIC 

Organizarea și desfășurarea concursului proiectelor editoriale ediția 2018. Concurs organizat și 

desfășurat 

Tr. II-IV DAIAIC 

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a rețelei bibliotecilor publice teritoriale. Strategie elaborată Tr. IV DAIAC 

Obiectiv specific nr. 4.4: Promovarea valorilor culturale naționale prin intermediul relațiilor internaționale 

Participarea la instrumentele de asistenţă tehnică ale UE–TAIEX. 2 proiecte depuse 

1 proiect demarat 

Tr. I-IV 

 

DCI 

Dezvoltarea relațiilor culturale cu diaspora moldovenească de peste hotare. 5 acţiuni realizate Tr. I-IV DCI 

Promovarea proiectelor comune cu rețeaua Institutelor Culturale europene 5 proiecte implementate   Tr. I-IV DCI 

Implementarea Memorandumurilor/Acordurilor de înțelegere/de colaborare încheiate de 

Ministerul Culturii al Republicii Moldova și coordonarea activităților derivate.  

6 acțiuni comune realizate. 

Raport de monitorizare 

realizat trimestrial, anual. 

Tr. I-IV DCI 

DPC 

SCI 

DAIAIC 

DAMEP 

Obiectiv general nr.5: Asigurarea unui sistem eficient de management și de finanțare a culturii 

Obiectiv specific nr.5.1. Asigurarea procesului de instruire profesională a managerilor și specialiștilor din sfera culturii 

Crearea Centrului Național de Formare și Analiză în domeniul culturii.  Centru creat Tr. III DAMEP 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

Atestarea cadrelor bibliotecare.  Registru cadrelor atestate 

elaborat (date dezagregate pe 

categorii de calificare); 

Tr. II -III DAIAIC 

Obiectiv specific nr. 5.2: Consolidarea procesului participativ şi asigurarea transparenţei în activitatea decizională 

Asigurarea desfășurării procesului de transparență decizională. Acțiuni și proiecte mediatizate Tr. I-IV SCRM 

Monitorizarea proiectelor de actele normative și legislative propuse pentru consultare 

publică. 

Nr. de proiecte de acte 

normative și legislative 

propuse spre consultare 

publică în raport cu nr. de acte 

normative și legislative 

aprobate 

Tr. I-IV SCRM 

Consolidarea politicii de comunicare cu societatea civilă. Nr. acțiuni realizate în comun 

cu societatea civilă; 

Nr. acțiuni mediatizate. 

Tr.I-IV SCRM 

Obiectiv specific nr. 5.3: Asigurarea implementării unui management eficient în cadrul Ministerului Culturii 

Elaborarea proiectului de buget pentru anul 2018 și estimărilor pentru anii 2019-2021. Proiect elaborat Tr. III DFEC 

Elaborarea prognozei de dezvoltare sectorială pe termen mediu în domeniul culturii. 

 

CBTM elaborat Tr. II-III DAMEP 

DFEC 

Monitorizarea activității economico-financiare a instituțiilor subordonate ministerului. 

 

Rapoarte anual, trimestrial, 

semestrial elaborate 

Tr. I-IV DFEC 

DAIAIC 

Monitorizarea implementării documentelor de politici și planificare strategică în domeniul 

culturii. 

10 rapoarte elaborate Tr. I-IV  DAMEP  

Evaluarea intermediară a Strategiei de dezvoltare a culturii „Cultura 2020”. Raport elaborat Tr. III DAMEP 

Implementarea managementului riscurilor de corupţie (identificarea, evaluarea, 

diminuarea/tratarea, monitorizarea și raportarea riscurilor). 

Rapoarte anual, trimestrial, 

semestrial 

Tr. I-IV SAI 

Elaborarea și completarea Registrului instituțional al riscurilor de corupție. Registru elaborat și completat Tr. II-III SAI 

Abrevieri: 

MC- Ministerul Culturii 

DGPC- Direcţia generală politici culturale 
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DAIAIC- Direcţia Arte, Învățământ Artistic şi Industrii Culturale 

DPC- Direcția Patrimoniu Cultural  

DCI- Direcția Cooperare Internațională 

DAMEP- Direcţiei Analiză, Monitorizare şi Evaluare a Politicilor 

DFEC- Direcţia Finanţe şi Evidenţă Contabilă 

SRU- Serviciul Resurse Umane 

SCRM - Serviciul Comunicare și Relații cu Mass-media 

SIC – Serviciu Investiții Capitale 

SAI- Serviciul Audit Intern 

SJ- Serviciul Juridic 

S e-Transformare 


