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APROBAT 

  

_______________  

Monica BABUC 

Raport anual de activitate al Ministerului Culturii 

pentru anul 2016 

 

1. Sumar executiv 

 

Planul ministerului a fost structurat pe 5 obiective care conține 75 de acțiuni. Conform rezultatelor obţinute pe parcursul anului, nivelul de realizare a 

Planului de activitate al Ministerului Culturii pentru anul 2016 este de 86% (53,33%-realizat, 33,33%-parțial realizat, 8%- nerealizat, 5,33% acțiuni 

nerealizate/amânate din motive obiective). 

1. Elaborarea și adoptarea cadrului normativ și legislativ.  

În anul 2016 au fost elaborate și înaintate spre consultare publică 34 de acte normative și legislative. Respectiv, au fost aprobate 30 de acte normative și 

legislative.  

Dintre acestea menționăm:  

 Legea nr. 75 din 21 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care prevede modificarea Codului Penal și Codului 

Contravențional la capitolul patrimoniu cultural. Măsurile prevăzute în Lege vizează protejarea de deteriorare și distrugere prin amenzi a obiectelor de 

patrimoniu cultural. Modificările propuse constituie o oportunitate, având în considerație necesitatea ajustării cadrului juridic național la prevederile 

convențiilor internaționale UNESCO și ale Consiliului Europei în domeniul protejării patrimoniului cultural, la care Republica Moldova este parte. 

Ajustările juridice la actele legislative în cauză au drept scop garantarea conservării și utilizării durabile a patrimoniului cultural național, în special a 

patrimoniului arheologic, obiectiv de interes public major și, totodată, componentă fundamentală a strategiei naționale de dezvoltare durabilă;  

 Hotărârea Guvernului nr.1323 din 08.12.2016 pentru aprobarea Programului de stat privind salvgardarea obiceiului Colindatul de ceată bărbătească, 

inclus în Lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii (2016-2020), şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia. 

Programul de stat stabilește modalităţi durabile de protejare a obiceiului inclus în Lista UNESCO în decembrie 2013 şi salvarea acestuia de la dispariţie. Acesta 

a fost elaborat şi ajustat la principiile internaţionale de intervenţii în cadrul comunităţilor pentru salvgardarea unui obicei, fără a aduce efecte secundare precum 

comercializarea excesivă, transferul obiceiului din formele şi locurile genuine de desfăşurare pe cele scenice, va fi evitat conform ultimelor recomandări ale 

UNESCO  – lipsa acordului grupurilor purtătoare şi implicarea directă a comunităţilor respective; 

 Hotărârea Guvernului nr.999 din 22.08.2016 pentru aprobarea proiectului de lege privind mormintele şi operele comemorative de război. Proiectul legii 

privind mormintele și operele comemorative de război a fost elaborat în scopul reglementării regimului juridic al mormintelor militare (individuale sau comune, 

izolate ori grupate în cimitire sau parcele de onoare) și al operelor edificate în comemorarea celor căzuți în războaie, victimelor conflictelor militare sau întru 

comemorarea evenimentelor legate de aceste conflicte. 
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Hotărîrea Guvernului nr.1303 din 06.12.2016 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (cu privire la 

patrimoniul cultural național. Proiectul a fost elaborat întru respectarea prevederilor legale de protejare a patrimoniului cultural național stipulate în legile de 

specialitate. Astfel, a fost necesar de a opera modificări în Legea privind administrația publică locală, dat fiind că acest act legislativ, față de actele normative 

de natură similară din alte state europene, nu conține prevederi referitor la atribuțiile/rolul APL-urilor în protejarea bunurilor de patrimoniu cultural situat pe 

teritoriul subordonat acestora. Prin completările propuse la legea privind autoritățile publice locale, legislația națională în domeniu se aliniază la rigorile 

internaționale în acest sens, inclusiv, la legislația de factură similară din alte state din Europa – România, Ucraina, Polonia, Federația Rusă etc. Totodată, a fost 

propusă și completarea corespunzătoare a Legii privind descentralizarea administrativă. 
  

2. Semnarea Acordurilor/Memorandumurilor de colaborare/de înțelegere (5)  

• Semnarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Culturii, Agenția Turismului și Proiectul de Competitivitate finanțat de către Agenția 

Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) privind asistența oferită în vederea susținerii dezvoltării Rezervației cultural-naturale “Orheiul Vechi” 

și promovarea acesteia ca destinație turistică în perioada 2016-2017 (21.04.2016).  

• Semnarea Aranjamentului administrativ între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Comunicării al Republicii Franceze 

privind cooperarea în domeniul patrimoniului cultural (21.04.2016). Urmare a semnării Aranjamentului au fost realizate următoarele activități: 

- Forumul “Urbanismul și dezvoltarea durabilă a Chișinăului”, desfășurat în cadrul Zilei Internaționale a monumentelor și siturilor; 

- Desfășurarea concursului național de arhitectură și urbanism de revalorizare a spațiului public din zona centrală a capitalei: 

o „Amenajarea zonei protejate, spaţiul pietonal - str. 31 august 1989, în perimetrul Grădina Publică Ştefan cel Mare și Sfânt, de la str. Maria 

Cebotari  până la strada Al. Puşkin"; 

o „Amenajarea zonei neprotejate, spaţiul public - Circul din Chişinău şi zona adiacentă din bd. Renaşterii Naționale"; 

- Organizarea expoziţiei-concurs „Urbanism şi arhitectură”, Muzeul Național de Istorie. 

- Desfășurarea misiunii de experți privind evaluarea fondului Arhivei Naționale de film. 

 • Semnarea Protocolului privind cooperarea culturală între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Resurselor Umane al Ungariei 

pentru perioada 2016-2018 (18.05.2016). 

 Documentul cuprinde activități ce țin de cooperarea în domeniul protejării patrimoniului cultural, editării de carte, cinematografiei, cooperării și 

schimbului de experiență și are drept scop extinderea și intensificarea relațiilor între organizațiile și autoritățile competente din ambele state. O astfel de 

activitate a fost organizarea și desfășurarea conferinței internaționale “Revoluția maghiară din 1956. Ecourile și impactul asupra RSS Moldovenească”.  

 Reînnoirea Protocolului de colaborare între Ministerul Culturii din Republica Moldova și Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de 

pretutindeni. În urma semnării protocolului deja au fost demarate următoarele activități:  

- tabăra „Zilele muzeografilor – Memorie, conștiință, istorie”, cu participarea unui număr de 42 de muzeografi din Republica Moldova. Proiectul a avut 

ca finalități:  acumularea de experiență și noi cunoștințe în domeniile de interes, schimb de bune practici cu colegii din cadrul mai multor muzee din București, 

vizite de studiu la obiective culturale și istorice și participarea la acțiuni socio-culturale pe teme profesionale. 
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- desfășurarea a celei de-a treia ediție a taberei „Convergențe culturale – tabără de istorie, cultură și civilizație românească” la București. Proiectul a avut 

ca participanți - 40 de studenți de la Universitatea de Stat din Republica Moldova și Universitatea Tehnică a Moldovei, specializările Istorie și Arhitectură. În 

cadrul taberei au fost organizate vizite la instituții publice, la obiective culturale și istorice din București și din țară. 

- organizarea la Chișinău a conferinței știinţifice internaţionale ”Patrimoniul cultural românesc: probleme de management, restaurare şi punere în 

valoare”. Evenimentul a avut drept obiectiv crearea unui cadru de discuții între specialiștii din domeniul culturii și cel al protejării patrimoniului din România și 

din teritoriile din jurul granițelor țării, reprezentative pentru comunitățile românești. 

           Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni a sprijinit organizarea și desfășurarea Târgului de Carte “Bookfest” de la Chişinău, care 

a avut loc în perioada 31 august - 04 septembrie 2016, cu implicarea Asociației Editorilor din România în donarea cu titlu gratuit a unui fond de carte pentru 

reţeaua de biblioteci a Ministerului Culturii din Republica Moldova. 

 Semnarea Programului de cooperare dintre  Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Republicii Slovace pentru anii 2016-2020.  

 

3. Implementarea Acordurilor/Memorandumurilor de colaborare/de înțelegere semnate în anii 2014 - 2015 

 În baza Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei privind realizarea unui Program de granturi pentru realizarea proiectelor de 

modernizare a instituţiilor educaţionale din Republica Moldova, a fost semnat un Contract de grant ce vizează dotarea cu echipamente multimedia a Academiei 

de Muzică, Teatru și Arte Plastice.  

 Implementarea memorandumurilor de înțelegere încheiate între Ministerul Culturii și AO IREX Moldova: 

- Mecanismul de raportare al bibliotecilor publice din țară pentru anul 2015 a avut loc on – line. Datele au fost agregate de către Centrul de Statistică, 

Cercetare și Dezvoltare creat în cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova cu suportul AO IREX Moldova; 

- Crearea în cadrul Bibliotecii Naționale pentru Copii “Ion Creangă” a unui centru de excelență şi formare care are drept scop sprijinirea, dezvoltarea şi 

promovarea tehnologiilor noi şi serviciilor inovatoare de bibliotecă pentru copii la nivel naţional. Totodată, Centrul are printre atribuții organizarea și 

desfășurarea sesiunilor de instruire a bibliotecarilor;  

- Crearea Centrelor Raionale/Municipale de Formare din cadrul bibliotecilor (7), selectate în cadrul Programului de Dezvoltare a Centrelor Regionale de 

Excelență.  

 Restaurarea și revitalizarea patrimoniului cultural construit cu suportul Guvernului României, efectuată în baza prevederilor celor trei memorandumuri 

încheiate între Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al României în anul 2014. Astfel, cu suportul financiar al Guvernului 

României, a fost posibilă implementarea proiectelor de restaurare și conservare a trei obiecte de patrimoniu:  

- edificiul Muzeului Național de Artă al Moldovei, de pe adresa: str. 31 August 1989, nr. 115, municipiul Chișinău, a cărui lucrări de restaurare au fost 

finalizate în anul 2016; 

- edificiul Sălii cu Orgă, de pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 81, municipiul Chișinău: s-au executat lucrări de pregătire și tencuire a fațadelor, s-au 

executat lucrări de reparație a acoperișului; 
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- construcția edificiului Teatrului Republican muzical-dramatic „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. În anul 2016 s-au finalizat lucrările de construcție a fundației.  

 Urmare a semnării Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Culturii, Agenția Turismului și Proiectul de Competitivitate finanțat de către 

Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) privind asistența oferită în vederea susținerii dezvoltării Rezervației cultural-naturale 

“Orheiul Vechi” și promovarea acesteia ca destinație turistică în perioada 2016-2017 (21.04.2016) au fost demarate acțiunile de elaborare a: 

- Proiectului de amenajare a teritoriului Rezervației Orheiul Vechi și a Regulamentului de zonare funcțională; 

- Planului de management al destinației Orheiul Vechi; 

- Proiectului de reabilitare a covorului vegetal al Rezervației Orheiul Vechi; 

- Strategiei de dezvoltare a Rezervației Orheiul Vechi 2016-2025; 

- Strategiei de dezvoltare a turismului in Rezervația Orheiul Vechi 2016-2025.  

 

4. Consolidarea și dezvoltarea capacităților operatorilor culturali/instituțiilor culturale în domeniul culturii, cu precădere cel al patrimoniului cultural 

național:  

 În anul 2016 a a demarat implementarea primului proiect Twinning în domeniul patrimoniului cultural în cadrul Programului „Framework Programme 

in support of EU-Republic of Moldova agreements 2013” - Suport pentru promovarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova prin conservarea și 

protecția acestuia. Implementarea proiectului vine să îndeplinească prevederile articolului 132 al Acordului de Asociere prin intensificarea schimbului, 

cooperării și preluării de bune practici în domeniul culturii, în particular cel al conservării și valorificării patrimoniului cultural istoric. Fiind un proiect de 

anvergură, sunt preconizate rezultate care ar fortifica sistemul de conservare și protecție al patrimoniului cultural pe întreg teritoriul Republicii Moldova, fapt 

extrem de necesar reieșind din problemele cu care se confruntă domeniul: finanțarea infimă, capacitățile slab dezvoltate ale sectorului resurse umane, 

instituționale și, mai ales cele manageriale ș.a. În anul de raportare, Ministerul Patrimoniului, Activităților Culturale și al Turismului al Republicii Italiene a 

fost selectat drept cel care va acorda asistența specializată Ministerului Culturii al Republicii Moldova, conform proiectului. La etapa actuală, experții delegați 

efectuează analiza situații pe componentele menționate întru elaborarea Planului concret de acțiuni; 

 Organizarea și desfășurarea a 3 seminare regionale în domeniul muzeografiei. Au participat la seminare, un număr total de 105 directori și specialiști 

din 82 muzee de pe întreg teritoriul țării. 

 Organizarea și desfășurarea misiunii de expertiză Taiex pentru consolidarea și dezvoltarea capacităților instituționale și financiare a Centrului Național 

al Cinematografiei; 

 Organizarea și desfășurarea sesiunilor de instruire și informare privind oportunitățile de finanțare din cadrului Programului Europa Creativă. În anul 

2016 au fost efectuate 8 sesiuni, beneficiind de acestea circa 300 persoane; 

 

5. Organizarea și desfășurarea activităților în domeniul culturii (de către minister, de sine stătător sau în comun cu instituțiile din subordine, au fost 

organizate peste 200 de evenimente, mediatizate inclusiv pe pagina web a ministerului), printre care: 
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 Organizarea și coordonarea implementării Programului de acțiuni consacrat sărbătoririi celor 25 de ani de Independență a Republicii Moldova; 

 Organizarea și desfășurarea Zilei Naționale a Culturii, Gala Premiilor anuale, ediția 2017, acordate pentru cele mai reprezentative creaţii în 

domeniul literaturii, teatrului, muzicii, coregrafiei, artelor plastice, biblioteconomiei, restaurării, conservării patrimoniului cultural şi al muzeografiei, dar și 

pentru promovarea culturii în mass-media și a managementului în domeniul culturii, în anul 2016. 

 Coordonarea implementării Programului naţional de manifestări  cultural-artistice consacrate Anului Mihail Grecu. 

Promovarea artei: 

 Ministerul Culturii în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al Moldovei, companiile Vintage, Prime Capital, Varo-inform și Publicis au lansat la 10 

martie 2016, campania socială #UnArtOras și vernisajul celor 50 de opere reprezentative din fondul picturii naționale reproduse pe panourile publicitare din 

Chișinău. Demararea acestui proiect în domeniul artelor plastice și-a atins scopul propus și anume: valorificarea patrimoniului artistic al Republicii Moldova și 

promovarea esteticului printre cetățeni. 

 Desfășurarea Festivalului de muzică clasică în aer liber „descOPERĂ”, în cadrul Rezervaţiei cultural-naturale „Orheiul Vechi”. Evenimentul a avut loc 

pentru prima dată în Republica Moldova și a fost dedicat aniversării a 25 de ani de la proclamarea independenţei ţării. Festivalul a fost organizat sub patronajul 

Ministerului Culturii al Republicii Moldova în parteneriat cu Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu”, Pensiunea Agroturistică Butuceni, Proiectul de 

Competitivitate al USAID Moldova, precum şi Oficiul Naţional al Viei şi Vinului.  

 Susținerea Festivalului CRONOGRAF (prin intermediul concursului organizat privind finanțarea parțială din buget a proiectelor culturale ale 

asociațiilor obștești). Festivalul CRONOGRAF este primul proiect finanțat de Programul Uniunii Europene ”Europa Creativă” în Republica Moldova.  

 Susținerea organizării și desfășurării: Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu”. Festivalul a inclus 8 spectacole -  4 opere, 3 balete și 

un concert de gală cu participarea artiștilor din 10 țări, precum Italia, Spania, Polonia, Germania, Belarus, România, Rusia, Ucraina, Slovacia; Festivalului 

Internațional de Muzică “Mărţişor”, ediția 2016. 

 

Promovarea patrimoniului cultural național:  

 Organizarea sărbătorii naționale Ziua Portului Popular la 26 iunie curent. Aceasta a fost instituită de Parlamentul Republicii Moldova, la inițiativa 

Ministerului Culturii conform hotărârii Parlamentului nr. 194 din 19 noiembrie 2015 și are drept scop promovarea valorilor autentice de patrimoniu cultural 

imaterial, colportate de costumul tradițional. 

 Manifestări de amploare dedicate acestei sărbători naționale au avut loc atât în Chișinău, cât și în 21 raioane ale țării. Doar în Chișinău, evenimentul a 

întrunit peste 6000 mii de persoane/beneficiari, a inclus participarea a 9 muzee și a 51 de meșteri populari/centre meșteșugărești, au fost expuse 140 de 

costume, inclusiv a 8 etnii - găgăuz, bulgar, rus, ucrainean, polonez, rom, belorus, evreiesc.  

 Evenimentul în întregime a demonstrat interesul cetățenilor față de costumul popular. Caracterul cognitiv al evenimentului a permis cunoașterea 

tehnicilor de realizare a costumului și a simbolurilor acestuia. Activitățile interactive din cadrul sărbătorii au permis implicarea participanților în procesul de 

confecționare a elementelor de port tradițional.  
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 Desfășurarea Zilei Internaţionale a Muzeelor şi Nopţii Europene a Muzeelor, ediţia 2016. Evenimentul organizat sub patronajul Ministerului Culturii a 

demonstrat diversificarea și lărgirea categoriilor de beneficiari, de public, caracterizat de multiple activități interactive și inovatoare pentru acesta. Totodată, 

evenimentul cheie al ediției din acest an a fost organizarea Seminarului internațional în cadrul programului CHOICE, finanțat de către UE, care a avut loc la 21 

mai curent, la Muzeul „Casa părintească” din s. Palanca, Călărași. La seminar au participat experți în domeniul patrimoniului cultural din Moldova, Ucraina, 

Belarus, Armenia.  Amintim  că, în Republica Moldova sunt implementate 6 proiecte în cadrul programului.   

 Lansarea la 11 octombrie 2016, a Proiectului de restaurare a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din oraşul Căuşeni, care face parte din Fondul 

Ambasadorilor SUA pentru Conservarea Culturală (AFCP). Lucrările din cadrul proiectului vor viza preconsolidarea şi conservarea frescei din interiorul 

Bisericii şi consolidarea zidăriei. Proiectul va fi implementat de Centrul de Cercetări Arheologice al Republicii Moldova. Prima etapă urmează a fi finalizată 

pînă în toamna anului viitor. 

 Organizarea și desfășurarea Târgului Național al Covorului „Covorul Dorului” ediția a treia, în contextul promovării dosarului Tehnici tradiţionale de 

realizare a scoarţei, înscris în Listă prin decizia Comitetului Interguvernamental UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial.  

Promovarea culturii scrise și a lecturii: 

 La 14 aprilie 2016, a fost inaugurată cea de-a XX-a ediție a Salonului Internațional de Carte pentru Copii şi Tineret. Evenimentul este organizat de 

Secția națională din Republica Moldova a Consiliului internațional al cărții pentru copii și tineret, în parteneriat cu Ministerul Culturii și alte instituții publice 

din țară. 

 Fiind unul dintre cele mai importante realizări în promovarea și popularizarea literaturii pentru copii și tineret, Salonul Internațional de Carte pentru 

Copii şi Tineret a întrunit la ediția din acest an peste 120 de edituri și distribuitori de carte din 9 țări care au pus la dispoziția vizitatorilor peste 15 mii de titluri 

de publicații. 

 Organizarea și desfășurarea la Chișinău a Salonului de carte Bookfest în perioada 31 august-4 septembrie. Oferta editurilor participante atât din 

Republica Moldova, cât și România a inclus peste 50 mii volume din diverse domenii.  

 Participarea Republicii Moldova, în perioada 19-23 octombrie 2016, la cea de-a 68-a ediție a celui mai mare târg de carte din lume Frankfurt Book Fair 

2016,- Frankfurt, Germania. Standul național al Republicii Moldova la târgul de carte de la Frankfurt a fost un proiect al Ministerului Culturii în parteneriat cu 

Uniunea Editorilor din Republica Moldova, cu sprijinul Ambasadei Republicii Moldova la Berlin și al Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt 

pe Main. Pentru participarea la târg au fost selectate 143 de titluri de la 11 edituri. 

 

2. Implementarea Planului anual de acţiuni 
 

Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

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

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

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

Promovarea proiectului de lege privind 

completarea şi modificarea Codului 

penal şi a Codului contravenţional 

referitor la protejarea patrimoniului 

arheologic (Impl: Lege 

nr.21/17.09.2010; Lege 

nr.280/27.12.2011 și Lege nr.19,2/ 

30.09.2011). 

Proiect de lege și 

HG aprobat 

Tr. II DPC Realizat/  

Legea nr. 75 din 21 aprilie 2016 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative (modificarea Codului Penal 

şi Codului Contravenţional la capitolul patrimoniu cultural), 

a intrat în vigoare prin publicare în Monitorul Oficial nr. 128-

133, art. Nr. 272, din 13 mai 2016. 

 

Definitivarea proiectului de Lege 

privind protejarea monumentelor 

istorice. 

Proiect de lege și 

HG aprobat 

Tr. III DPC În curs de realizare/ 

Proiectul de lege este în proces de reavizare.  

Definitivarea și înaintarea spre aprobare Guvernului a 

proiectului depinde de aprobarea proiectului de hotărâre a 

Guvernului despre aprobarea  proiectului de Lege privind 

modificarea şi completarea unor acte legislative (în domeniul 

protejării patrimoniului cultural).  Acest proiect de lege a fost 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1303 din 6 decembrie 

2016. Proiectul se examinează în cadrul comisiilor 

parlamentare. După aprobarea acestuia în Parlament va 

demara din nou procesul de reavizare a Legii privind 

protejarea monumentelor istorice. 

Promovarea proiectului de Lege 

privind mormintele şi operele 

comemorative de război. 

Proiect de lege și 

HG aprobat 

Tr. II DPC Realizat/  

Proiect de Lege aprobat prin Hotărârea de Guvern Nr. 999 

din 22 august 2016. Publicat: 26.08.2016 în Monitorul 

Oficial Nr. 277-287     art Nr : 1085. 

Elaborarea proiectului Legii muzeelor 

(redacție nouă). 

Proiect de lege și 

HG aprobat 

Tr. II DPC Realizat parțial/  

Proiectul Legii a fost remis spre examinare și aprobare 

Guvernului prin scrisoarea nr. 03-07/1356 din 27 octombrie 

2016 și repetat prin scrisoarea nr. 03-07/1554 din 16 

decembrie 2016. 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

Elaborarea proiectului de Lege privind 

completarea legii privind autoritățile 

publice locale (compartimentul 

patrimoniu cultural).    

Proiect de lege și 

HG aprobat 

Tr. III DPC Realizat parțial/  

Proiectul de lege a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

1303 din 6 decembrie 2016.  

Finalizarea proiectului Regulamentului 

privind importul şi exportul bunurilor 

culturale mobile.    

Proiect de 

Regulament și HG 

aprobat 

Tr. IV DPC Nerealizat  

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. III DPC Realizat parțial/  

A fost elaborat proiectul Regulamentului. 

Elaborarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Agenției de 

inspectare și restaurare a 

monumentelor. 

Proiect de 

Regulament și HG 

aprobat 

Tr. III DPC Realizat parțial/ 

Având în vedere că în proiectul noii legi a protejării 

monumentelor, care se află în proces de avizare, sunt 

prevăzute atribuții și competențe noi Agenției de inspectare 

și restaurare a monumentelor, definitivarea proiectului de HG 

a amânată pe motivul invocat. 

Elaborarea Programului de stat privind 

salvgardarea obiceiului Colindatului de 

ceată bărbătească, inclus în Lista 

Reprezentativă UNESCO a 

patrimoniului cultural imaterial al 

umanităţii. 

Proiect program și 

HG aprobat 

Tr. II DPC Realizat/  

Program de stat aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1323 

din 8 decembrie 2016. 

 

Elaborarea proiectelor HG privind 

edificarea unor monumente de for 

public. 

5 proiecte de HG 

aprobate 

Tr. I-IV DPC Realizat/  

Au fost aprobate 7 Hotărâri de Guvern: 

- HG nr. 594 din 13.05.2016 privind edificarea prin 

reconstituire a Monumentului celor trei martiri (din anul 

1923), mun. Chişinău;  

- HG nr. 595 din 13.05.2016 privind edificarea în s. Costeşti, 

r-nul Ialoveni a monumentului domnitorului Ştefan cel Mare 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

şi Sfânt; 

- HG nr. 852 din 08.07.2016 privind edificarea în or. Leova a 

bustului sculptorului Idel Ianchelevici; 

- HG nr. 955 din 19.08.2016 privind edificarea în mun. 

Chişinău a bustului lui Spiru Haret; 

- HG nr. 1335  in 14.12.2016 privind edificarea prin 

reconstituire în s. Țepilova, rn. Soroca, a bustului regelui 

Ferdinand I; 

- HG nr. 1357 din 16.12.2016 privind edificarea în s. 

Haragîș, rn. Cantemir, a Complexului memorial SMURD; 

- HG nr. 1358 din 16.12.2016 privind instalarea plăcii 

comemorative poetei Leonida LARI. 

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. II DPC Realizat parțial/ 

Indicații metodice elaborate la 80%. 

Elaborarea Regulamentelor privind 

registrele de patrimoniu cultural 

național (monumente de for public, 

patrimoniu mobil).  

3 Regulamente 

aprobate 

Tr. II-IV DPC Realizat parțial/  

Regulament privind Registrul Național al Monumentelor de 

For Public aprobat. În curs de publicare în Monitorul Oficial. 

Regulament privind Registrul patrimoniului cultural național 

mobil elaborat la 80%. 

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

Aprobarea politicii publice în 

domeniul industriilor creative şi 

culturale “Creşterea ponderii 

economice a industriilor 

culturale/creative”. 

Politică publică 

aprobată 

Tr. IV DAIAIC Nerealizat. 

Monitorizarea Legii Cinematografiei 

nr.116 din 3 iulie 2014. 

Raport  prezentat Tr. III DAIAIC 

 

Realizat/ 

Raport remis Ministerului justiției.  

Elaborarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a 

Regulament aprobat Tr.IV DAIAIC Realizat parțial/ 

Este elaborat proiectul actului normativ. Va fi înaintat spre 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

bibliotecilor publice. aprobare după aprobarea Legii cu privire la biblioteci. 

Elaborarea Foii de parcurs pentru 

susținerea de start-up-uri în domeniul 

industriilor creative și dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale a 

operatorilor culturali. 

Foaie de parcurs 

elaborată 

Tr. II DAIAIC Nerealizat/  

Foia de parcurs va fi elaborată în urma obținerii rezultatelor 

studiului „Potențialul industriilor creative în Republica 

Moldova”, care va fi finalizat în martie 2017, realizat în 

cadrul Programului Parteneriatului Estic Creativitate și 

Cultura. 

Elaborarea Programului național 

privind promovarea diversității 

culturale. 

Program elaborat Tr.IV DGPC Nerealizat/ 

Acțiune nerealizată din considerentul că Guvernul Republicii 

Moldova a aprobat Strategia de consolidare a relațiilor 

interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027, 

astfel necesitatea elaborării Programului național privind 

promovarea diversității culturale, își pierde din relevanță. De 

altfel, și Strategia de dezvoltare a culturii „Cultura 2020” 

conține deja un șir de acțiuni care promovează diversitatea 

culturală. 

Acord de credit export privind 

finanțarea serviciilor de dotare tehnică 

a instituțiilor de cultură din Republica 

Moldova. 

Acord încheiat Tr. IV DCI 

DAIAIC 

Realizat parțial/ 

Decizia privind oportunitatea contractării creditului urma să 

fie luată în cadrul ședinței Comitetului Interministerial de 

Planificare Strategică. Pentru introducerea proiectului de 

asistență externă pentru reabilitarea edificiilor culturale din 

Chișinău pe ordinea de zi a ședinței, pachetul de documente 

depus la Autoritatea naţională de coordonare a asistenţei 

externe (Cancelaria de Stat) trebuie să conțină și Avizul 

Ministerului de Finanțe. Urmare a solicitării repetate a 

Ministerului Culturii din 27 octombrie 2016 privind 

necesitatea contractării creditului preferențial pentru 

reabilitarea edificiilor culturale din Chișinău, Ministerul 

Finanțelor prin scrisoarea din 28 noiembrie 2016 avizează 

negativ acest proiect, argumentând prin costurile mari ale 

unui asemenea demers. 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

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 cu 

privire la teatre, circuri şi organizaţii 

concertistice nr.1242 din 15.10.2003. 

Proiect de lege și 

HG elaborat 

Tr. IV DAIAIC Nerealizat 

Elaborarea proiectului Regulamentului 

Comisiei Naţionale pentru UNESCO.  

Proiect de 

Regulament și HG  

aprobat 

Tr. II DCI 

DPC 

Realizat parțial/  

Proiect de hotărâre de Guvern elaborat și avizat de instituțiile 

de resort. 

 

Elaborarea Regulamentului privind 

Centrul Național de Formare și Analiză 

în domeniul Culturii. 

Regulament aprobat Tr. III DAMEP Proiectul HG a fost restituit Ministerului Culturii de către 

Cancelaria de Stat (scrisoarea Nr.31-11-14-580 din 9 august 

2016). Proiectul HG a fost exclus din ordinea de zi a 

Ședinţei de Guvern din 03 august 2016, deoarece Ministerul 

Finanțelor, prin demersul nr. 07-17/165 din 1 august 2016, a 

comunicat despre necesitatea blocării unor cheltuieli și 

instituirii moratoriului la ocuparea funcțiilor vacante. 

Operarea modificărilor în Hotărârea nr. 

381 din 13.04.2006 cu privire la 

condiţiile de salarizare a personalului 

din unităţile bugetare 

Proiect de HG 

aprobat 

Tr. IV DAIAIC DPC 

DAMEP 

Realizat parțial/  

Proiect de HG elaborat. 

 

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

Elaborarea proiectului de hotarîre de 

Guvern privind modificarea şi 

completarea „Nomenclatorului 

domeniilor de formare profesională al 

specialităţilor şi calificărilor pentru 

pregătirea cadrelor în instituţiile de 

învăţămînt profesional tehnic 

postsecundar şi postsecundar 

nonterţiar, aprobat prin Hotărîrea de 

Guvern nr. 853 din 14.12.2015. 

Proiect de hotărâre 

aprobat 

Tr. II DAIAIC Realizat/  

Hotărîrea de Guvern Nr. 842 din  07.07.2016. 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

Elaborarea standardelor ocupaţionale 

pentru domenii de activitate 

vocaţional/tehnice. 

5 standarde 

ocupaţionale aprobate 

Tr. III DAIAIC - 

Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei, 

responsabilul direct pentru elaborarea standardelor 

ocupaționale a optat pentru alte domenii în anul 2016. 

Promovarea acțiunii nu ține de competența responsabilului 

din cadrul Ministerului Culturii. 

Elaborarea Cadrului naţional al 

calificărilor pentru învăţământul 

vocaţional/tehnic. 

2 standarde aprobate Tr. II DAIAIC Realizat parțial/ Grupuri de lucru create, proces în lucru 

coordonat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei. 

Elaborarea proiectului Hotărîrii 

Guvernului cu privire la crearea 

Centrului de excelență în educație 

artistică.   

Proiect HG aprobat

  

Tr. III DAIAIC Realizat/  

A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.851 cu privire la 

Centrul de excelență în educație artistică „Ștefan Neaga”. 

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, protejare și digitizare a patrimoniului cultural național 

Dezvoltarea și implementarea 

proiectelor comune cu CoE, UNESCO 

pentru crearea unui sistem eficient de 

conservare și protejare a patrimoniului 

cultural. 

2 proiecte demarate Tr.I-IV DCI 

DPC 

Realizat parțial/ 

- Are loc implementarea proiectului COMUS al Consiliului 

Europei în Republica Moldova coordonat de Ministerul 

Culturii.  

COMUS este un proiect comun al Uniunii Europene / 

Consiliului Europei, parte a programului cultural UE – 

Parteneriatul Estic. Acesta a demarat la 1 ianuarie 2015 și va 

continua până pe 30 iunie 2017, în parteneriat cu Organizația 

Orașelor Patrimoniului Mondial în Armenia, Azerbaijan, 

Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. În 

Moldova COMUS este implementat în orașul Soroca. 

În contextul realizării acțiunii mai pot fi menționate: 

 - Elaborarea raportului privind implementarea Convenţiei 

din 2003 cu privire la patrimoniul cultural imaterial - 

UNESCO. 

- Organizarea și desfășurării Misiunii UNESCO pentru 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

evaluarea gradului de implementare a Convenției UNESCO 

din 2003 privind salvgardarea patrimoniului cultural 

imaterial al Republicii Moldova. 

- Organizarea și desfășurarea misiunii ICOMOS în Republica 

Moldova pentru evaluarea dosarului „Peisajul Arheologic 

Orheiul Vechi” care este propus în Lista Patrimoniului 

Mondial UNESCO. 

Elaborarea/actualizarea Registrelor 

patrimoniului cultural naţional (situri 

arheologice, monumente istorice, de 

for public, patrimoniu mobil, 

imaterial). 

5 Registre 

elaborate la 50, 1 

Registru actualizat 

Tr.IV DPC 

 

Realizat parțial/.  

A fost elaborat Regulamentul Registrului patrimoniului 

cultural mobil. Completarea Registrului va deveni posibilă 

odată cu crearea bazei unice de date a patrimoniului cultural 

mobil. Elaborarea bazei de date necesită investiți financiare 

substanțiale. 

Registrul siturilor arheologice – se completează. 

Registrul monumentelor istorice - nerealizat. Cauza 

principală este lipsa de finanțare 

Registrul monumentelor de for public - nerealizat – este 

realizat parțial. 

Registrul  monumentelor patrimoniului imaterial a fost 

realizat volumul A. Completarea volumelor ulterioare este 

dificilă din motivul lipsei potențialului instituțional 

Formarea Cadastrelor patrimoniului 

cultural imobil. 

4 Cadastre inițiale Tr. I-IV DPC Nerealizat/ Lipsă de specialist. 

 

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

Semnarea Acordului de parteneriat 

dintre Ministerul Culturii și USAID 

pentru valorificarea turistică a 

Rezervației cultural-naturale „Orheiul 

Vechi”. 

Acord semnat Tr. II DPC Realizat/  

Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Culturii, 

Agenția Turismului și Proiectul de Competitivitate finanțat 

de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare 

Internațională (USAID) privind asistența oferită în vederea 

susținerii dezvoltării Rezervației cultural-naturale “Orheiul 

Vechi” și promovarea acesteia ca destinație turistică în 

perioada 2016-2017 a fost semnat la 21.04.2016. 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

Elaborarea și aprobarea Hotărîrii de 

Guvern cu privire la măsurile de 

protejarea şi valorificare a  Rezervației 

cultural-naturale Orheiul Vechi. 

Proiect HG 

elaborată şi 

aprobată  

Tr. II DPC Realizat/  

Hotărârea Guvernului Nr. 719 din  06.06.2016 cu privire la 

măsurile de protejare și valorificare a Rezervației cultural-

naturale Orheiul Vechi. 

Obiectiv specific nr.2.3: Promovarea și integrarea patrimoniului cultural național în sistemul valorilor internaționale 

Reconceperea nominalizării 

multinaționale „Practicile culturale 

asociate Zilei de 1 martie” și 

retrimiterea formularului îmbunătățit  

și a materialelor aferente la UNESCO. 

Dosar depus Tr. II DPC 

 

Realizat/  

Dosarul „Practicile culturale asociate zilei de 1 martie” a fost 

reconceptualizat şi depus din nou la Biroul UNESCO de la 

Paris în luna martie 2016. Evaluarea dosarului fiind 

preconizată pentru ciclul anului 2017. 

Promovarea dosarului Tehnici 

tradiţionale de realizare a scoarţei şi 

promovarea în Lista Reprezentativă a 

patrimoniului Cultural Imaterial al 

Umanităţii - UNESCO  (proiect 

România -  Republica Moldova). 

Dosar elaborat și 

promovat 

Tr. IV DPC Realizat/ 

Dosarul Tehnici tradiţionale de realizare a scoarţei, a fost 

înscris în Listă prin decizia Comitetului Interguvernamental 

UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural 

Imaterial pe data de 1 decembrie 2016, Addis Abeba, 

Etiopia. 

Pentru promovarea Dosarului ministerul culturii a organizat 

cea de-a III ediție a Târgului Național al Covorului Similar 

edițiilor anterioare, evenimentul a conţinut mai multe 

compartimente: 

Covorul Tradiţie - expoziţia de scoarţe basarabene din 

colecţiile muzeelor publice. 

Covorul Continuitate - expoziţia cu vânzare a covoarelor 

realizate de către meşteriţele Centrului „Artă Rustică”, care 

folosesc modelele de scoarţe vechi din patrimoniul ţării 

pentru a asigura continuitate tradiţiei ţesutului. 

Covorul Oaspete - de această dată, Covorul oaspete este 

covorul bulgar din colecțiile  Muzeului de Istorie şi 

Etnografie din  Tvardița și ale Muzeului satului Chirsovo, 

Comrat. Standul este amenajat cu sprijinul Ambasadei 

Bulgariei în Republica Moldova  

Covorul Mecena - covoare din colecția BERD’S Design 

Hotel   
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

Covorul Contemporaneitate - expoziţie cu vânzare a 

covoarelor produse de către SA Covoare-Ungheni și SA 

Floare - Carpet -  serii bazate pe cromaticul şi stilistica 

covorului tradiţional. 

Covorul Surpriză - covoare din colecția Castelului MiMi, 

care în premieră vor fi prezentate publicului larg. 

Organizarea seminarelor de instruire de 

scriere și management a proiectelor în 

cadrul Programului Europa Creativă. 

4 seminare 

organizate 

Tr. I-IV DCI Realizat/  

- La data de 1 aprilie a fost organizată o sesiune de informare 

cu editurile naţionale în legătură cu call-ul de proiecte 

privind traducerile literare. 

- La 28 aprilie a fost desfășurat Seminarul privind Programul 

„Europa Creativă” cu participarea operatorilor culturali din 

ţară organizat de către Programul Cultură şi Creativitate al 

Parteneriatului Estic în colaborare cu Ministerul Culturii. 

-  La 12 mai a avut loc prezentarea succintă a subprogramului 

Media din cadrul Europei Creative în cadrul Festivalului 

Internaţional de Film Documentar „Cronograf” 

- La 15 iunie a fost desfășurat master-class-ul cu privire la 

depunerea proiectelor în cadrul Programului Europa Creativă 

organizat de către Programul Cultură şi Creativitate al 

Parteneriatului Estic în colaborare cu Ministerul Culturii. 

- Prezentarea la 15 august a Programului Europa Creativă în 

cadrul  Atelierului de Management Cultural. 

- Organizarea la 2 septembrie 2016 a Sesiunii de informare 

privind accesarea finanţărilor Programului „Europa Creativă” 

– traduceri literare; 

- Organizarea la 15 septembrie a Sesiunii de informare pentru 

operatorii culturali autohtoni oferită de către Katharina 

Reidiger şi Silvia Calbi, de la Comisia Europeană - proiecte 

de cooperare; 

- Organizarea la 27 septembrie a Sesiunii de informare pe 

subprogramul Media al Europei Creative, în comun cu 

Centrul Național de Cinematografie; 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

- Prezentarea la 5 octombrie a Programului Europa Creativă 

în cadrul evenimentului Moldova Business Week.  

- Prezentarea la 25 noiembrie a Programului Europa Creativă 

în cadrul Festivalului Internaţional al Şcolilor de Film 

„ClassFest”. 

Calcularea indicatorilor UNESCO 

Cultura pentru dezvoltare și elaborarea 

studiului  

aferent. 

Studiu elaborat Tr. I-III DCI 

DAMEP 

DFEC 

Realizat parțial/ 

Implementarea metodologiei Indicatorii UNESCO Cultura 

pentru Dezvoltare reprezintă un proiect demarat de către 

Ministerul Culturii în luna iunie 2015. Implementarea 

metodologiei se realizează la etapa actuală în mai multe țări 

din Europa Sud - Est, iar perioada de implementare durează 

ca minimum un an de zile, tocmai din cauza procesului dificil 

de colectare a datelor statistice, respectiv construirea și 

calcularea indicatorilor.  

Până la etapa actuală, sunt următoarele rezultate preliminare: 

au fost calculați 18 indicatori (din 22) de la dimensiunile: 

Participare socială, Egalitatea gender, Educație, Guverne, 

Comunicare, respectiv elaborate 13 rapoarte tehnice. 

Provocări și dificultăți în calcularea indicatorilor sunt la 

dimensiunea Economie și Patrimoniu, în mare parte din 

cauza lipsei datelor dezagregate.  

Remarcăm că, în perioada 11-12 aprilie, grupul de lucru din 

cadrul ministerului a beneficiat de asistența metodică și 

tehnică a consultantului UNESCO în implementarea 

metodologiei. 

Totodată, la data de 21 aprilie, reprezentantul ministerului a 

participat la Conferința regională a țărilor din Sud - Estul 

Europei organizată în Belgrad unde a prezentat progresul 

înregistrat de Republica Moldova la acest capitol. 

Prezentarea rezultatelor finale, precum și desfășurarea 

conferinței naționale de susținere a rezultatelor sunt 

planificate a fi realizate în anul 2017. 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

Semnarea Protocolului privind 

organizarea Salonului de carte Bookfest 

la Chișinău între Ministerul Culturii al 

Republicii Moldova și Asociația 

Editorilor din România. 

Protocol semnat Tr. II DCI 

DAIAIC 

Realizat/  

A fost reînnoit Protocolul de colaborare între Ministerul 

Culturii din Republica Moldova și Institutul "Eudoxiu 

Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni 

În baza parteneriatului semnat, Institutul "Eudoxiu 

Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni a sprijinit 

Târgul de Carte “ Bookfest” de la Chişinău, avut loc în 

perioada 31 august - 04 septembrie 2016, cu implicarea 

Asociației Editorilor din România în donarea cu titlu gratuit a 

unui fond de carte pentru reţeaua de biblioteci a Ministerului 

Culturii din Republica Moldova. 

Obiectiv general nr. 3: Modernizarea infrastructurii culturale naționale 

Obiectiv specific 3.1:Asigurarea dezvoltării infrastructurii culturale naționale 

Elaborarea Regulamentului caselor de 

cultură. 

Regulament elaborat Tr. II DAMEP Realizat parțial/ 

Proiect de regulament elaborat. 

Monitorizarea implementării 

Programului Novateca în bibliotecile 

publice. 

300 biblioteci 

modernizate 

Tr. I- IV DAIAIC Realizat/  

În anul 2016 au intrat în Program alte 268 de biblioteci, 

rețeaua Novateca constituindu-se astfel din 798 de biblioteci. 

Cele 268 de biblioteci au fost echipate cu 648 de 

calculatoare.  

Până la etapa actuală au fost donate în total – 2551 

calculatoare; instruiți 866 bibliotecari; 77 de bibliotecar 

instruiți în rol de formatori și, respectiv instruiți alți 41 

specialiști IT; au fost create 25 centre regionale de instruire. 

 Elaborarea studiilor de fezabilitate a 

instituțiilor culturale (instituții teatral-

concertistice) 

1 studiu de fezabilitate 

elaborat 

Tr. IV DAIAIC 

DFEC 
Realizat/ 

În conformitate cu prevederile Legii nr.179 din 10.07.2008 

cu privire la parteneriatul public-privat, a fost realizat studiul 

de fezabilitate întru iniţierea procedurii de selectare a 

partenerului privat în scopul finisării lucrărilor de reparaţie şi 

dotare tehnică a sediului Teatrului “S Uliţî Roz” situat în 

mun. Chişinău, str. Cuza Vodă 17/1. 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

Obiectiv specific 3.2: Crearea reţelelor virtuale ale instituţiilor şi produselor culturale 

Elaborarea conceptului de formare a 

Bazei de date unice a muzeelor și 

colecțiilor din Republica Moldova. 

1 concept elaborat Tr. II e-Trans-

formare, 

DPC 

Realizat parțial/  

A fost elaborat conceptul unei Baze de date unice a muzeelor 

și colecțiilor din Republica Moldova, cu identificarea și 

clasificarea atributelor/rubricilor registrului. 

Crearea e-Serviciilor muzeelor 

naționale 

2 servicii 

electronice create 

Tr.IV e-Trans-

formare, 

DPC 

Realizat parțial/ 

A fost elaborat conceptul rețelelor virtuale ale muzeelor 

naționale. Au fost examinate în scopul identificării 

compatibilității și calității rețelelor virtuale existente. A fost 

elaborată lista instituțiilor pasibile de a presta e-servicii. 

Digitizarea colecțiilor naționale de 

carte (BND Moldavica, OPAC). 

Unități digitizate Tr. II-IV  DAIAIC 

e-Trans-

formare 

Realizat/  

În cadrul BND Moldavica au fost digitizate – 45 mii pagini 

digitizate, totodată a fost completată colecția de cărți vechi și 

rare cu un număr de 200 obiecte digitale. 

Formarea sistemului informațional e-

cultura    

  

1 concept elaborat Tr. IV DGPC 

e-

Transformare 

Realizat parțial/ 

A fost elaborat proiectul conceptului. A fost elaborată 

definiția, lista instituțiilor pasibile de a fi incluse in rețea;  

trasată etapizarea.  

Obiectiv general nr.4: Promovarea educației artistice, creativității și valorilor naționale 

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 Realizat / 

Ordin nr 35 din 12.02.2016 Cu  privire la organizarea și 

desfășurarea Concursului național „Tinere Talente”, ediția 

2016; Ordin nr. 45 din 10.05.2016 Cu privire la organizarea 

și desfășurarea concursului Internațional al Tinerilor 

Interpreți „Eugen Coca”, ediția a XXII-a, prin care au fost 

aprobate regulamentele, devizele de cheltuieli precum și 

componența nominală a juriului și a comitetului de 

organizare. Concursurile, la care și-au dat întâlnire peste 900 

de participanți din 8 state au avut drept obiectiv dezvoltarea  
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

capacităților creative ale copiilor, oferirea unei experiențe în 

materie de competiție și socializare multiculturală. 

Coordonarea procesului de elaborare a 

Planurilor de Studii pentru 

specialitățile cu profil cultural din 

învățământul superior, profesional 

tehnic, preuniversitar  

Planuri de studii 

aprobate 

Tr. III-IV DAIAIC Realizat/ 

Coordonarea procesului de elaborare a planurilor de studii 

pentru instituțiile de învățământ profesional tehnic cu profil 

arte și aprobarea acestora în colaborare cu Ministerul 

Educației, prin următoarele acte: Ordin nr.2018 din 

04.08.2016; Ordin nr. 271 din 23.09.2016; Ordin nr.316 din 

01.11.2016. 

Promovarea parteneriatelor de 

incluziune socială. 

2 acorduri promovate  Tr. I-IV DAIAIC 

DCI, 

DAMEP 

Realizat parțial/ 

Incluziunea socială este promovată prin acțiunile desfășurate 

de minister, cum ar fi - seminare, conferințe, festivaluri. 

Totodată, instituțiile din subordinea ministerului întru 

fortificarea coeziunii sociale realizează permanent multiple 

proiecte sociale și culturale (de exm.: spectacolele organizate 

de Circul din Chișinău pentru copii din școlile-internat şi a 

copiilor cu nevoi speciale, activitățile de stimulare și 

integrare a persoanelor vârstnice, ateliere de creație și diverse 

activități interactive pentru copii etc. ). 

Organizarea acțiunilor comune de 

schimb a bunelor practici la nivel 

local, de stimulare a educației artistice 

non formale  

4 acțiuni realizate   Tr. I-IV DAMEP 

DGPC 

 

Realizat/  

Au fost realizate trei seminare regionale de instruire pentru 

conducătorii instituțiilor muzeale în scopul dezvoltării 

competențelor în raport cu prevederile cadrului normativ și 

legislativ în domeniul muzeal, dar și în scopul familiarizării 

responsabililor cu proiectele de noi acte normative și 

legislative, precum este cel al Legii muzeelor: 
1. La 31 mai, în incinta Muzeului raional de istorie și 

etnografie „Anatol Candu”, satul Văsieni, raionul Ialoveni. 

Au fost prezenți conducători și specialiști din 24 muzee din 

zona centru a Republicii Moldova, 26 participanți; 

2. La data de 18 noiembrie 2016 în satul Avdarma, 

raionul Comrat. Au fost prezenţi aproximativ 40 de 

conducători şi specialişti din 28 muzee din zona Sud.  
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

3. Respectiv, la data de 9 decembrie 2016, Seminarul a 

fost organizat în incinta Bibliotecii municipale „Eugeniu 

Coșeriu”, mun. Bălți. La acesta, au fost prezenți conducători 

și specialiști din 30 muzee din zona de nord a Republicii 

Moldova, în total 41participanți 

Obiectiv specific nr. 4.2: Promovarea creativității artistice și a valorilor culturale 

Elaborarea proiectului de Hotărîre a 

Guvernului pentru aprobarea 

proiectului de hotărâre a Parlamentului 

cu privire la declararea anului 2016 

Anul Mihai Grecu și elaborarea 

Planului de acțiuni consacrat anului 

Mihai Grecu. 

Hotărâre aprobată 

Program de acțiuni 

implementat 

Tr. I-IV DPC Realizat/  

HG nr. 457 din 15.04.2016 pentru aprobarea proiectului de 

hotărâre a Parlamentului cu privire la declararea anului 2016 

Anul Mihai Grecu. 

Programul de acțiuni a cuprins: 

Achiziții de stat de tablouri realizate de Mihail Grecu (2 

lucrări cu suma de 120mii lei);  

Realizarea plăcii comemorative Mihail Grecu (70 mii lei, în 

parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău);  

Emiterea Medaliei jubiliare Mihail Grecu -100 ani; 

Editarea albumului și pliantelor Mihail Grecu la 100 ani; 

Organizarea și inaugurarea Expoziției comemorative Mihail 

Grecu - 100 ani; 

Organizarea Conferinței științifice internaționale cu titlul 

Mihail Grecu la 100 ani;  

Organizarea și inaugurarea Expoziției concurs de artă 

plastică Saloanele Moldovei, ediție dedicată centenarului lui 

Mihail Grecu; 

Organizarea Conferințelor  studențești cu tema „Mihail 

Grecu: artistul și epoca”. 

Organizarea manifestărilor dedicate 

Zilei Naţionale a Culturii şi 

desfășurarea Galei Premiilor 

Ministerului Culturii. 

Program de 

manifestări 

desfășurate 

Tr. I DAIAIC Realizat/  

Acţiune desfăşurată. În cadrul Galei Premiilor anuale ale 

Ministerului Culturii, ediția 2016 au fost acordate 11 premii 

în domeniul literaturii, teatrului, muzicii, coregrafiei, artelor 

plastice, biblioteconomiei, restaurării, conservării 

patrimoniului cultural şi al muzeografiei. Hotărârea 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

Colegiului din 29.12.2015.(Ordinul MC nr.1 din 12.01.2016). 

Organizarea festivalurilor internaționale 

de muzică  

(Festivalul internaţional de muzică 

“Mărţişor – 2016, Festivalul 

internaţional al vedetelor de operă şi 

balet „Maria Bieşu). 

2 acţiuni culturale 

desfășurate 

Tr. I-III DCI 

DAIAIC 

DFEC 

Realizat/ 

- Cea de-a 49-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică 

„Mărţişor” a fost organizat de Ministerul Culturii în 

parteneriat cu instituţiile teatral-concertistice: Filarmonica 

Naţională „S. Lunchevici”, Sala cu Orgă, OCI „Moldova 

Concert” şi Teatrul Naţional de Operă şi Balet „M. Bieşu”. 

S-au realizat 49 de spectacole diverse, unde au participat 

artiști și colective artistice din 12 țări. Festivalul Internaţional 

de Muzică “Mărţişor” a fost extins în anul 2015 și la 

București. Astfel la 8 martie, în incinta a Teatrului Național 

”I.L. Caragiale” a avut loc spectacolul extraordinar „Cu drag, 

de Mărțișor”. 

- În perioada 4-13 septembrie 2014 a fost desfășurat 

Festivalul Internaţional de Operă şi Balet ”Maria Bieşu”, 

ediția a XXIII-a, care a fost dedicat celei de a 80-a aniversări 

a Primadonei Maria Bieşu. Ediția curentă a Festivalului a fost 

organizată, sub egida Primului Ministru Valeriu Streleț, de 

către Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Teatrul 

Național de Operă și Balet “Maria Bieșu” și Uniunea 

Muzicienilor din Republica Moldova. Sponsorul general al 

evenimentului a fost Fundația “Edelweiss”, parteneri generali 

- Compania Orange Moldova și BC „Moldova Agroindbank” 

SA. Programul a cuprins 7 spectacole de o înaltă ținută 

artistică -  4 opere și 3 balete, cu participarea artiștilor din 

Polonia, Italia, Spania, Elveția, Germania, Japonia, România, 

Rusia, Ucraina, Moldova, Belorusia, Serbia, Coreea de Sud, 

SUA, precum și din țară. 

Sprijinirea și promovarea acțiunilor 

culturale majore de muzică (Festivalul 

Internaţional “BACH”;  Festivalul 

Internaţional „Nopţile pianistice”; 

acțiuni culturale 

desfășurate 

Tr. II-IV DCI 

DAIAC, 

DFEC 

Realizat/ 

Susținere prin acordarea suportului organizatoric și financiar 

(Ordin nr. 243 din 25.08.2016 cu privire la organizarea și 

desfășurarea Festivalului Internațional „Nopțile pianistice” și 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

Festivalul Internaţional de etno-jazz 

„Trigon“). 

ordin nr. 139 din 02.06.2016 cu privire la organizarea și 

desfășurarea Festivalului Internațional de Muzică „J.S. 

Bach”, ediția a VI-a). Rezultatul, dincolo de promovarea 

muzicii clasice a fost și asigurarea accesului publicului la 

acțiunile culturale cu participarea muzicienilor din țară și de 

peste hotare. Festivalul Internațional de etno-jazz „Trigon” în 

2016 nu a beneficiat de suport din partea Ministerului 

Culturii. 

Susținerea și promovarea acțiunilor 

culturale dedicate Zilei Portului 

Popular. 

4 acțiuni realizate Tr. II-III DPC Realizat/  

Ample acțiuni realizate pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova. 

Evenimentul central a avut loc la Chișinău, Palatul 

Republicii, 26 iunie. Acțiunea a avut  trei componente 

prioritare: costumul de patrimoniu din colecțiile publice (12 

muzee din republică), costumul oaspete din colecții private 

din Republica Moldova și România,  costumul modern 

inspirat de cel tradițional. Pe parcursul sărbătorii au avut loc 

intercalări video de la evenimentele cu același subiect din 

diverse raioane ale țării. Sărbătoarea a purtat un caracter 

cognitiv-distractiv, pe parcurs au evoluat colective și 

interpreți de muzică folclorică și etno. Au fost  expuse circa 

240 piese de port - cât costume tradiționale  integrale pentru 

femei, bărbați și copii, atât și elemente de port. Expoziția a 

cuprins costume ale etniilor conlocuitoare: ruși, beloruși, 

găgăuzi, bulgari, romi, evrei, ucraineni, polonezi. 

Evenimentul a fost vizitat de peste 5000 vizitatori.  

Evenimente similare au fost organizate în 22 raioane ale 

Republicii Moldova. 

Sprijinirea și promovarea acțiunilor 

culturale majore culturale de artă 

contemporană (Salonul de primăvară: 

expoziție de artă contemporană, 

Saloanele Moldovei: ediție dedicată 

4 acțiuni culturale 

realizate 

Tr. II- IV Tr. II-Iv Realizat/  

Salonul de primăvară: expoziție de artă contemporană, 10 - 

27 martie 2016, galeria Brâncusi; 

Saloanele Moldovei: ediție dedicată centenarului M. Grecu 

31august - 18 septembrie, 2016, galeria Brâncuși; 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

centenarului M. Grecu, Autumnala 

2016: expoziție de artă contemporană, 

Expoziția dedicată centenarului lui M. 

Grecu) 

Autumnala 2016: expoziție de artă contemporană, - 15-25 

decembrie, galeria Brâncuși; 

Expoziția dedicată centenarului lui M. Grecu 22 noiembrie 

2016 – 15 ianuarie 2017, Muzeul Național de Artă al 

Moldovei. 

Promovarea și monitorizarea 

proiectelor culturale ale asociațiilor 

obștești ediția 2016. 

66 proiecte 

desfășurate, 

monitorizate  

Tr. I-IV DG, DFEC Realizat/  

Contracte încheiate. Proiecte în derulare monitorizate. 

Organizarea și desfășurarea 

concursului proiectelor culturale ale 

asociațiilor obștești ediția 2017.  

Concurs organizat 

și desfășurat 

Tr. II-IV DAIAIC Realizat/ 

Concurs organizat. În urma concursului au fost selectate 52 

de proiecte culturale pentru obținerea finanțării parțiale de la 

bugetul de stat.  

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, Salonul de carte Bookfest). 

5 acțiuni culturale 

desfășurate 

Tr. II-III DAIAIC Realizat/  

- Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret ed. 

XXV (aprilie) a întrunit la ediția din acest an peste 120 de 

edituri și distribuitori de carte din 9 țări care au pus la 

dispoziția vizitatorilor peste 15 mii de titluri de publicații. 

- Concursul literar internațional „La izvoarele 

înțelepciunii”(mai - iunie) s-a desfășurat în trei etape, ultima 

fiind realizată la 2 iulie în Hîncești la Conacul „Manuc Bei” 

cu participarea a 20 copii, 10 din R. Moldova și 10 din 

România. 

- În luna februarie 2016 au fost inițiate negocierile privind 

semnarea unui protocol de organizare a salonului de carte 

Bookfest la Chișinău cu asociația Editorilor din România. 

Respectiv, în perioada 31 august – 4 septembrie 2016, la CIE 

Moldexpo, s-a desfășurat Salonul Internațional de Carte, 

ediția a XXV-a – Bookfest Chișinău.  

În cadrul Salonului au fost prezente unele dintre cele mai 

importante edituri din România și Republica Moldova, ca 

urmare a colaborării fructuoase dintre Uniunea Editorilor din 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

Republica Moldova și Asociația editorilor din România. 

-În perioada 19-23 octombrie 2016, Republica Moldova a 

participat la cea de-a 68-a ediție a celui mai mare târg de 

carte din lume Frankfurt Book Fair 2016,- Frankfurt, 

Germania.  

Susținerea Programului pentru 

traducerea și publicarea literaturii 

naționale în limbile străine 

Carte editată Tr. IV DAIAIC Din lipsa resurselor financiare această acțiune nu poate fi 

realizată de către Ministerul Culturii.  

Organizarea și desfășurarea proiectelor 

editoriale ediția 2017. 

Concurs organizat și 

desfășurat 

Tr. IV DAIAIC Realizat/  

La concursul de editare a cărţii naţionale - 2017 au  participat  

20 edituri cu oferta totală de 89 titluri de carte.                            

Comisia de selecţie pentru editarea cărţii naţionale a 

identificat 4 edituri care nu au întrunit cerinţele concursului. 

Urmează selectarea titluri pentru editare. 

Elaborarea campaniei de promovare a 

cărții și lecturii 

Campanie 

desfășurată 

Tr. IV DAIAIC Realizat/ 

Ministerul Culturii în parteneriat cu programul Novateca, 

respectiv rețeaua bibliotecilor Novateca au lansat în 

septembrie 2016 Campania Națională de Promovare a 

Bibliotecilor Publice „Ne vedem la bibliotecă!” Obiectivul 

campaniei a fost de a informa publicul despre noile 

oportunități și serviciile inovative oferite de bibliotecile 

publice modernizate din Moldova, precum și de a încuraja 

participarea cetățenilor la acestea. Pe parcursul campaniei au 

fost realizate multiple acțiuni cu caracter de formare și 

instruire, de sensibilizare în bibliotecile publice din 

Republica Moldova.   

Obiectiv specific 4.4: Promovarea culturii şi asigurarea accesului cetăţenilor la valorile culturale 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

Organizarea și desfășurarea acțiunilor 

de promovare a patrimoniului cultural 

național 

(Forul Național al patrimoniului 

imaterial, Ziua Internațională a 

Monumentelor și Siturilor, Noaptea 

Muzeelor, Ziua Internațională a 

Muzeelor, Zilele Europene ale 

Patrimoniului). 

5 acțiuni organizate 

și 

desfășurate 

Tr. I-III DPC 

DCI 

Realizat/  

Noaptea europeană a muzeelor, ediția 2016 a fost organizată 

și desfășurată sub coordonarea Ministerului Culturii la data 

de 21 mai. Atât muzeele naționale, cât și cele locale au 

organizat un program vast de activități, însumând peste 100 

de evenimente pentru și cu participarea publicului. Trofeul 

Ministerului Culturii, pentru anul 2016, în domeniul 

muzeografiei i-a fost decernat Muzeului Raional de Istorie şi 

Etnografie din or. Teleneşti. 

Ziua Internațională a Muzeelor 2016, acțiune organizată 

tradițional, atât de muzeele naționale, cât și cele locale, a 

avut ca rezultat în acest an diversificarea și lărgirea 

categoriilor de beneficiari, de public, intensificarea 

activităților interactive și inovatoare pentru acesta. 

Zilele europene ale Patrimoniului (ZEP) -2016 în Republica 

Moldova s-au desfășurat în perioada 27 septembrie-13 

octombrie 2016. 

În anul 2016 ZEP au fost sărbătorite având ca temă 

“Patrimoniul cultural şi comunităţile” în vederea punerii în 

evidență şi de a încuraja participarea societăţii la protejarea şi 

interpretarea patrimoniului cultural. Printre activități 

demarate, pot fi menționate:  

1. Lansarea la 11 octombrie 2016, a Proiectului de 

restaurare a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din 

oraşul Căuşeni, care face parte din Fondul Ambasadorilor 

SUA pentru Conservarea Culturală (AFCP). Lucrările din 

cadrul proiectului vor viza preconsolidarea şi conservarea 

frescei din interiorul Bisericii şi consolidarea zidăriei. 

Proiectul va fi implementat de Centrul de Cercetări 

Arheologice al Republicii Moldova. Prima etapă urmează a fi 

finalizată până în toamna anului viitor. 

2. Desfășurarea Vernisajului expoziţiei aniversare a 

Mariei Cristea - meșter popular, deținătoarea titlului Meșter - 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

Faur, fondator al Casei Portului Popular “Casa Cristea”; a 

expoziției Davele Moldovei (Fortificațiile traco-getice din 

spațiul pruto - nistrean la 70 de ani de la începutul cercetării). 

3. Desfășurarea Expoziției „Libertatea creației – de la 

Lipcani la Cahul”. La expoziție au fost prezentate, în 

premieră, creațiile artistice ale deținuților din 17 penitenciare 

din Republica Moldova. Creațiile respective cuprind lucrări 

de pictură, pirogravură și floristică, realizate în diferite 

tehnici – ulei, grafică, acuarelă, guaș, cafea. 

4. Desfășurarea Concursului orășenesc de creație 

”Repere culturale ale orașului Soroca”, organizat în cadrul 

proiectului comun al Consiliului Europei / Uniunii Europene 

”Strategii urbane ghidate de comunitate în orașe istorice - 

COMUS”. 

În același context, autoritățile publice locale au organizat și 

desfășurat numeroase activități menite să pună în valoare 

tema ZEP a anului 2016, precum: mese rotunde, seminare de 

informare privind salvgardarea și valorificarea patrimoniului 

cultural. 

Ziua Internaţională a monumentelor şi siturilor – 2016. În 

anul 2016 subiectul Zilei internaţionale a monumentelor și 

siturilor a fost : Patrimoniul sportiv. Au fost efectuate un șir 

de activități dedicate Zilei internaţionale a monumentelor şi 

siturilor printre care: Forumul cu genericul Urbanism şi 

dezvoltare economică durabilă la Chişinău; Vernisarea 

Expoziţiei-concurs „Urbanism şi arhitectură” (Prezentarea 

lucrărilor elaborate în cadrul concursului „Urbanism şi 

arhitectură” cu temele „Amenajarea zonei protejate, spaţiul 

pietonal din str. 31 August 1989” şi „Amenajarea zonei 

adiacente Circului din Chişinău”); Masa rotundă cu genericul 

Arheologia Moldovei: trecut, prezent şi viitor „95 de ani de 

la naşterea arheologului Ana Meliukova şi 85 de ani de la 

naşterea arheologilor Ion Hîncu şi Nicolae Chetraru” ; 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

Seminarul “Managementul patrimoniul cultural imobil din 

Republica Moldova: de la realitate la necesitate” ș.a. 

 

Promovarea proiectelor de cooperare 

dintre instituţiile culturale din zona 

Nistreană. 

4 proiecte 

implementate 

Tr. II-IV DCI 

DPC 

DAIAIC 

Realizat parțial/ 

Ministerul Culturii a inclus instituții de cultură și 

reprezentanții acestora în organizarea și desfășurarea unor 

acțiuni culturale, precum ar fi cele din cadrul Festivalului 

Internațional de Muzică Mărțișor.   

Obiectiv specific nr. 4.5: 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 Realizat/  

Au fost elaborate 2 concepte pentru organizarea unor misiuni 

de expertiză TAIEX, una legată de promovarea 

managementului şi marketingului muzeal, alta legată de 

dezvoltarea capacităţilor Centrului Național al 

Cinematografului. Respectiv în perioada 12-16 decembrie 

2016, la Chişinău s-a desfășurat misiunea de expertiză 

TAIEX cu privire la dezvoltarea capacităţilor instituţionale 

ale Centrului Naţional al Cinematografiei. Proiectul TAIEX a 

fost elaborat de către Ministerul Culturii, pentru a facilita 

activitatea Centrului Naţional al Cinematografiei din 

Republica Moldova conform bunelor practici şi standardelor 

europene, fiind susţinut financiar şi logistic de către Comisia 

Europeană. 

Promovarea inițiativei de creare în 

cadrul Parteneriatului Estic a unei 

platforme regionale de dezvoltare a 

industriilor creative. 

Platformă regională 

dezvoltată 

Tr.II DCI Realizat/ 

În cadrul Programului de Cultură și Creativitate al UE - 

Parteneriatul Estic este promovat sectorul industriilor 

creative și culturale, în sensul dezvoltării și consolidării 

capacităților în acest domeniu. Programul reprezintă o 

platformă de diseminare a bunelor practici, de schimb, 

parteneriat și comunicare între statele Parteneriatului Estic. O 

astfel de activitate a reprezentat-o desfășurarea Forumului 

Cultural Național din Moldova: Statement for Creative Cities 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

Development in Moldova: Recommendations from cultural 

and creative sectors la 15 noiembrie 2016 

Elaborarea în comun cu Programul 

Cultura Parteneriatului Estic a unui 

studiu privind situația teatrelor din 

Republica Moldova. 

1 studiu elaborat Tr. II-IV DAIAIC 

DAMEP 

Realizat parțial/ 

Studiul privind situația teatrelor din Republica Moldova se 

definitivează la etapa actuală.  

Studiul va fi finalizat în martie 2017. 

Dezvoltarea relațiilor culturale cu 

diaspora moldovenească de peste 

hotare. 

5 acţiuni realizate Tr. I-IV DCI Realizat/  

Ministerul Culturii a acordat asistenţă organizaţiilor din 

diasporă cu ocazia celebrării sărbătorii Mărţişorului. 

Totodată, a fost susținută din punct de vedere financiar și 

tehnic organizarea evenimentelor culturale dedicate 

aniversării a 25 de ani de independenţă ai Republicii 

Moldova în Georgia, Azerbaidjan, Franţa, Federaţia Rusă, 

Ungaria ș.a. 

Promovarea proiectelor comune cu 

rețeaua Institutelor Culturale europene 

5 proiecte 

implementate   

Tr. I-IV DCI Realizat parțial/  

Au fost organizate 3 vizite de studiu pentru specialiştii 

autohtoni în domeniul patrimoniului cultural la Bucureşti cu 

suportul Institutului Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de 

Pretutindeni.  

A avut loc organizarea în comun cu Ambasada Franţei în 

Republica Moldova a zilelor francofoniei în Moldova. 

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 A fost elaborat Regulamentul privind Centrul Național de 

Formare și Analiză în domeniul Culturii. 

Proiectul HG a fost exclus din ordinea de zi a Ședinţei de 

Guvern din 03 august 2016, deoarece Ministerul Finanțelor, 

prin demersul nr. 07-17/165 din 1 august 2016, a comunicat 

despre necesitatea blocării unor cheltuieli și instituirii 

moratoriului la ocuparea funcțiilor vacante. 

Atestarea cadrelor bibliotecare.  Cadre atestate Tr. II -III DAIAIC Realizat/  
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

A fost eliberat Ordinul nr.91 din 13 aprilie 2016 cu privire la 

crearea Comisiei de atestare atestarea cadrelor bibliotecare. 

Ședințele de atestare s-au desfășurat in luna mai. 

Prin Ordinul nr.176 din 22 06 2016 au fost atestate 392 

persoane atestate. 

Elaborarea Planului de acțiuni privind 

dezvoltarea și profesionalizarea 

resurselor umane din sectorul culturii. 

Plan elaborat Tr. II SRU Realizat parțial/  

Plan instituțional elaborat.  

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 SIC Realizat/  

Au fost plasate pe portalul www.particip.gov.md și făcute 

publice 34 proiecte de decizii (proiectul documentului, nota 

informativă, alte informații), cu respectarea prevederilor 

privind consultarea publică a proiectelor de decizii. În același 

context au fost organizate 17 ședințe consultative, la care au 

participat 253 persoane – specialiști în domeniu, membri ai 

societății civile, APL, diverse alte structuri.  

Consolidarea politicii de comunicare 

cu societatea civilă. 

Plan de comunicare 

aprobat 

Platformă de 

comunicare creată 

Tr.I-IV SIC Realizat parțial/ 

Planul a fost elaborat și expediat pentru consultare experților 

din cadrul Programului pentru Cultură și Creativitate UE-PE. 

Acțiunile sunt axate preponderent pe instruire și crearea unei 

platforme de colaborare între Minister și instituțiile 

independente. 

De asemenea, prin intermediul Programului Cultură și 

Creativitate al Parteneriatului Estic au fost organizate mai 

multe instruiri pentru reprezentanții societății civile și mass-

media. 

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

Elaborarea proiectului de buget pentru 

anul 2017 și estimărilor pentru anii 

2017-2019. 

Proiect elaborat 

 

Tr. III DFEC Realizat/ Proiect elaborat.  
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

 

Elaborarea prognozei de dezvoltare 

sectorială pe termen mediu în 

domeniul culturii. 

 

CBTM elaborat Tr. II-III DAMEP 

DFEC 

Realizat/ CBTM elaborat și prezentat conform procedurii 

Ministerului Finanțelor.  

Monitorizarea activității economico-

financiare a instituțiilor subordonate 

ministerului. 

 

Rapoarte anual, 

trimestrial, semestrial 

Tr. I-IV DFEC Realizat/ A fost elaborat și prezentat raportul pentru 

activitatea economico – financiară a instituțiilor subordonate 

ministerului pentru anul 2015. 

Monitorizarea implementării 

documentelor de politici și planificare 

strategică în domeniul culturii. 

10 rapoarte elaborate Tr. I-IV  DAMEP  Realizat/  

Au fost elaborate și prezentate cca 20 de rapoarte. 

     

 

 

 

Abrevieri: 

MC- Ministerul Culturii 

DGPC- Direcţia generală politici culturale 

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 

SIC - Serviciul Informare și Comunicare 

SAI- Serviciul Audit Intern 

SJ- Serviciul Juridic 

S e-Transformare 

 

 

 


