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Raport privind realizarea planului de acțiuni în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare a Culturii ,,Cultura 2020” pentru anul 2014. 

 
Obiectivele 
generale/specifice 

Acţiunile specifice Responsabilii Indicatori de 
monitorizare conform 
Planului, pînă în anul 
2020 

Grad de realizare/Activități întreprinse 
 

                                                                       1. Salvgardarea patrimoniului cultural naţional în toată diversitatea lui 
1.1. Formarea unui sistem de 
documentare şi evidenţă a 
patrimoniului cultural, astfel 
încît, pînă în anul 2020, 
obiectele de patrimoniu 
naţional să fie inventariate, 
documentate, expertizate şi 
clasate în proporţie de 80%   

Inventarierea  şi documentarea patrimoniului cultural imaterial: 
Național Ministerul Culturii 

Acadmeia de Științe 
a Moldovei 

30 de elemente 
documentate anual; 
inventar creat 

Parțial realizat/Au fost documentate elementele patrimoniului cultural imaterial 
care urmează a fi înscrise în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Mondial Imaterial 
UNESCO. Inventar necreat 

local (34 unit.) Autorităţile 
administraţiei 
publice locale 
(APL) 

34 de inventare create 
 
   

Parțial realizat/Crearea inventarelor la nivel local nu a fost realizată, ca urmare a 
lipsei unui mecanism normativ care să reglementeze acest proces. 
În limita competențelor funcționale ale autorităților publice locale, pe parcursul 
anului 2014, în unele raioane, a avut loc inițierea procesului de inventariere și 
documentare a patrimoniului cultural imaterial care continuă pe parcursul anului 
curent. Astfel s-a reușit inventarierea a 35 de elemente (Dondușeni, Nisporeni, 
UTA Găgăuzia, Drochia, Anenii Noi, Leova). În multe raioane ale țării nu s-a reușit 
realizarea acestui indicator deoarece nu există un Plan de acţiuni 
regional/raional/local (cu susţinere financiară), specialişti calificaţi cu abilităţi de 
cercetare, de conservare şi de valorificare în domeniu în comunităţile purtătoare de 
patrimoniu. De asemenea s-au desfășurat acțiuni culturale de promovare a 
patrimoniului cultural imaterial. 

Inventarierea şi 
documentarea 
patrimoniului 
arheologic imobil 
naţional 

Ministerul Culturii 
Academia de Științe 
a Moldovei 

8000 de situri, 
documentate; 
inventar elaborat 

Realizat /450 situri arheologice documentate bibliografic, 380 situri arheologice 
documentate în teren, 380 dosare cu fișe și de evidenţă a siturilor arheologice 
întocmite. 

Inventarierea şi documentarea patrimoniului cultural construit: 
Național Ministerul Culturii 

Academia de Științe 
a Moldovei 

2000 de obiecte 
documentate; 
inventar creat 

Nerealizat/Pentru realizarea acestei acțiuni, în conformitate cu practica 
internațională în domeniu, a fost planificată formarea Institutului Național al 
Monumentelor Istorice. Formarea căruia urmează să se realizeze în baza 
prevederilor Legii privind protejarea monumentelor istorice. Proiectul legii se află 
în proces de avizare. 
De remarcat activitatea de inspectare a patrimoniului cultural construit desfășurată 
de Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, fiind inspectate 1559 de 
obiecte. 

           local (38 unit.) Autoritățile Publice 38 inventare, create Parţial realizat/Au fost inventariate și documentate 388 de elemente ale 
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 Locale patrimoniului cultural construit (Fălești, Rezina, Nisporeni, Dondușeni, Călărași, 
Bălți, Florești, Hîncești, Anenii Noi). Slaba susţinere financiară, lipsa specialiştilor 
abilitaţi în domeniu creează probleme în realizarea deplină a acțiunii, cum ar fi 
crearea de inventare. 

Inventarierea şi documentarea monumentelor de for public: 
Național Ministerul Culturii 

Academia de Științe 
a Moldovei 

1000 de obiecte 
documentate 

Nerealizat/În conformitate cu prevederile Legii Monumentelor de for public, 
inventarierea și documentarea monumentelor de for public se află în sarcina directă 
a Autorităților Publice Locale de nivel II. 

locale (38 unit.) Autoritățile Publice 
Locale 

38 de inventare, create Parțial realizat/Pe parcursul anului 2014 au fost evaluate şi inventariate mai multe 
monumente de for public de pe teritoriul Republicii Moldova. S-a efectuat 
fotofixarea lor; s-au creat pașapoarte/ fișe de evidență; s-au creat registre.  
Conform datelor APL au fost inventariate și documentate 441 monumente de for 
public (Călărași, Dondușeni, Orhei, Nisporeni, Bălți, Florești, Hîncești, Soroca, 
Leova). 

Documentarea patrimoniului mobil: 

muzee naţionale; Ministerul Culturii Obiecte documentate în 
proporţie de 100%  
inventar naţional creat. 

Realizat/Documentarea primară (în registrele de evidenţă) este realizată la 95%. 
Documentarea analitică (fişele de evidenţă) este realizată la 58 %. 

 
 muzee locale 

Autoritățile Publice 
Locale 

100 % obiecte  
documentate  

Parțial realizat/Documentarea primară (în registrele de evidenţă) este realizată la 
28%. Documentarea analitică (fişele de evidenţă) este realizată la 16 %. 

Documentarea 
patrimoniului 
audiovizual 

Instituţia Publică 
Naţională a 
Audiovizualului 
Compania 
„Teleradio- 
Moldova” 

Patrimoniu documentat 
în proporţie de 100%  

Parțial realizat/Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania 
„Teleradio- Moldova”, în anul 2014 raportează următoarele date: 
Înregistrări documentate:  

 Fond muzical:  2.580 fonograme din 87.914 unități/fond, reprezentînd 3% din 
fond 

 Fond ,,vorbit”:  3.280 fonograme din 30.764 unități fond, reprezentînd 10% din 
fond. 

       Total (fond muzical+fond ,,vorbit”): 5.860 fonograme  din 118.678.              
Înregistrări digitalizate: 

 Fond muzical:  9.873 fonograme din 87.914 unități/fond, reprezentînd 11% din 
fond. 

 Fond ,,vorbit”:  6.957 fonograme din 30.764 unități/fond, reprezentînd 22%. 
Total (fond muzical+ fond ,,vorbit”):  16.830 fonograme din 118.678. 

Documentarea 
mormintelor de 
război şi a 
complexelor 

Ministerul Culturii 
Ministerul Apărării 

Obiecte documentate în 
proporţie de 100% 

Nerealizat/Documentarea mormintelor de război şi a complexelor comemorative nu 
a fost efectuată deoarece necesită timp și mijloace financiare. 
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comemorative 

Formarea/actualizarea Registrelor patrimoniului cultural naţional: 
Registrul patrimoniului cultural imaterial: 
 
Național Ministerul Culturii 

Academia de Științe 
a Moldovei 

Registru aprobat Realizat/Registru aprobat. 

 local (34 unit.) Autoritățile Publice 
Locale 

34 de registre aprobate Realizat/Potrivit informațiilor parțiale oferite de APL au fost elaborate 13 registre 
(Dondușeni, Drochia, Soroca, Leova). 
În majoritatea raioanelor, însă nu au fost create asemenea registre sau se află la o 
fază incipientă de realizare a acțiunii (Nisporeni, Bălți, UTA Găgăuzia). De 
asemenea, resursele financiare insuficiente, lipsa cadrelor specializate ș.a. 
împiedică realizarea acțiunii în toate raioanele. 

Registrul Arheologic 
Naţional 

Ministerul Culturii Registru aprobat Parțial realizat/În anul 2014 a fost elaborat proiectul registrului pentru 3 raioane. 
Pentru anul 2015 este planificat continuarea elaborării proiectului registrului pentru 
alte raioane. 

Registrul monumentelor istorice: 

Național  Ministerul Culturii Registru aprobat Nerealizat/Crearea registrului monumentelor istorice este prevăzută în proiectul 
Legii privind protejarea monumentelor istorice, care se află în proces de avizare. 

  local (38 unit.) Autoritățile Publice 
Locale 

38 de registre, aprobate Realizat/ În ceea ce privește Registrele monumentelor istorice amplasate pe 
teritoriile RM au fost elaborate 4 registre care urmează a fi înaintate spre aprobare 
și aprobate prin Ședințele Consiliilor raionale în număr de 5. În fază de elaborare 
sunt raioanele Anenii Noi, UTA Găgăuzia. 
De asemenea, resursele financiare insuficiente, lipsa cadrelor specializate ș.a. 
împiedică realizarea acțiunii în toate raioanele. 

Registrul 
patrimoniului mobil 

Ministerul Culturii Registru elaborat Realizat parțial/Elaborarea registrului este un proces care se desfășoară în timp. La 
etapa actuală se lucrează asupra fişierelor electronice primare. 

Registrul 
patrimoniului 
audiovizual 

Ministerul Culturii; 
Academia de Ştiinţe 
a Moldovei; 
Instituţia Publică 
Naţională a 
Audiovizualului 
Compania 
„Teleradio- 
Moldova” 

Registru elaborat Realizat/Toate înregistrările documentate în anul 2014 au fost introduse într-un 
registru electronic. 
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Registrul 
mormintelor de 
război şi al 
complexelor 
memoriale 

Ministerul Culturii; 
Ministerul Apărării 

Registru aprobat Parțial realizat/În anul 2014 Ministerul a elaborat proiectul Legii privind 
mormintele şi operele comemorative de război, trimisă spre avizare. În 
conformitate cu practica internațională în domeniu și legislația în domeniu a altor 
țări europene, proiectul Legii prevede mecanismele de documentare, inventariere și 
creare a registrelor specializate din domeniu. Astfel, crearea și aprobarea registrului 
va fi posibilă după aprobarea Legii. 

Registrul monumentelor de for public:   
 local (38 unit.)       Autoritățile Publice 

Locale 
 38 de registre, aprobate Realizat/Conform datelor APL au fost aprobate 4 registre ale monumentelor de for 

public - Soroca, Leova, Hîncești, Drochia, 4 registre elaborate care urmează a fi 
înaintate spre aprobare - Nisporeni, Bălți, Rezina, Anenii Noi, raioane care au 
inițiat procesul de elaborare a registrului - Dondușeni. Motivele neelaborării 
registrului în alte raioane sunt ca și precedentele - lipsa resurselor financiare și a 
specialiștilor în domeniu. 

 Formarea cadastrelor patrimoniului cultural imobil: 
 Cadastrul arheologic Ministerul Culturii; 

Agenţia Relaţii 
Funciare şi 
Cadastru 

Cadastru creat Nerealizat/Cadastru necreat din insuficiența resurselor financiare pentru procurarea 
aparatajului/utilajului necesar elaborării fișelor cadastrale. 
 

 Cadastrul 
monumentelor 
istorice 

Ministerul Culturii; 
Agenţia Relaţii 
Funciare şi 
Cadastru  

Cadastru creat Nerealizat/Crearea Cadastrului monumentelor istorice reprezintă o atribuție a 
viitorului Institut Național al Monumentelor Istorice care urmează a fi creat în baza 
Legii privind protejarea monumentelor istorice. Proiectul de lege se află în proces 
de avizare. 

 Cadastrul 
monumentelor de 
for public 

Ministerul Culturii; 
Agenţia Relaţii 
Funciare şi 
Cadastru 

Cadastru creat Nerealizat/Înscrierea la cadastru a monumentelor de for public, în conformitate cu  
prevederile Legii monumentelor de for public, se află  printre atribuțiile directe ale 
APL II. 
 
 

 Cadastrul 
mormintelor de 
război şi al 
complexelor 
memoriale 

Ministerul Culturii; 
Ministerul Apărării 

Cadastru creat Parțial realizat/În conformitate cu proiectul Legii mormintelor și operelor 
comemorative de război, înscrierea cadastrală a mormintelor de război și a operelor 
comemorative de război și în conformitate cu practica internațională din domeniu, 
se află în competența APL.  
Ministerul Apărării a întocmit și completat Cadastrul mormintelor de război și al 
complexelor memoriale în proporție de 30%. 

1.2. Crearea unui sistem de 
conservare şi protejare a 
patrimoniului cultural, astfel 
încît, pînă în 2020, obiectele 
acestuia să fie protejate 
integral şi 
restaurate/revitalizate în 

Crearea unui sistem eficient de protejare a patrimoniului cultural naţional  
Elaborarea cadrului 
legal adecvat pentru 
conservarea şi 
protejarea 
patrimoniului cultural 
naţional 

Ministerul Culturii  Actele normative 
aprobate; 
proiectele de legi, 
elaborate şi aprobate 

Parțial realizat/Au fost elaborate următoarele acte legislative care se află în proces 
de avizare: proiectul de Lege privind protejarea monumentelor istorice, proiectul de 
Lege privind mormintele şi operele comemorative de război,  
Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Codului Penal și 
Contravențional (Impl: Lege 27.12.2011 privind patrim. național mobil și Lege 
30.09.2011 privind monum. de for public);  
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proporţie de 50 % De asemenea, a fost definitivat Regulamentul privind importul şi exportul bunurilor 
culturale, iar în proces de elaborare se află Regulamentul privind principiile de 
intervenţie la bunuri cu statut de monumente şi în zonele construite protejate. 

Responsabilizarea 
persoanelor juridice 
şi fizice în problema 
protejării 
patrimoniului cultural   

Autoritățile Publice 
Locale 

Acordurile de protejare a 
patrimoniului cultural, 
semnate 

Parțial realizat/Conform datelor furnizate de APL este cunoscut un singur caz de 
semnare a unui acord de protejare a patrimoniului cultural (Bălți, acord semnat cu  
ÎM „BIO” , decizia Consiliului raional Nr. 03/03 din 20.06.2013). 
La acest subiect, potrivit acelorași date, au fost desfășurate seminare de informare 
privind necesitatea protejării patrimoniului cultural, seminare organizate în cadrul 
,,Zilei primarului”, precum și informarea APL de nivel cu privire la legislația în 
vigoare. De asemenea, pentru diseminarea informației au fost publicate în presa 
locală materiale informative. 
Majoritatea raioanelor din cele ce au raportat, planifică această acțiune pentru anul 
curent. 

Instalarea 
indicaţiunilor   
protective la siturile 
arheologice 

Ministerul Culturii 
 

50 de indicaţiuni la 
siturile arheologice 
instalate anual 

Nerealizat/Din lipsa resurselor financiare nu au fost instalate în anul de raportare 
indicațiuni la siturile arheologice. 

Instalarea 
indicaţiunilor   
protective la 
monumentele istorice 

Ministerul Culturii 
 

Indicaţiuni la 
monumente istorice, 
instalate în proporţie de 
100% 

Nerealizat/În conformitate cu proiectul elaborat al Legii privind protejarea 
monumentelor istorice și în conformitate cu practica internațională în domeniu, 
instalarea indicațiunilor protective la monumentele istorice ține de competența 
Autorităților Publice Locale. 

Contracararea 
„arheologiei ilegale”  

Ministerul Culturii 
Ministerul 
afacerilor Interne 
Autoritățile Publice 
Locale 

 Patrimoniul arheologic, 
salvat 

Realizat/În anul 2014 au fost pornite 4 cauze penale în temeiul art. 221 CP al RM 
(,,Distrugerea sau deteriorarea intenționată a monumentelor de istorie și cultură). La 
subiectul ,,arheologiei ilegale”, de către organul de urmărire penală din cadrul IGP 
al MAI, în anul 2014, a fost pornită cauza penală nr. 2014120522 în baza semnelor 
ale infracțiunii prevăzute de art. 221. În perioada 29-30 iulie 2014 de către angajații 
Agenției Naționale Arheologice s-a constatat că anumite persoane necunoscute, 
prin săpături intenționate, au deteriorat situl arheologic din epoca eneolitică din s. 
Cotova, r. Drochia, care este inclus în Registrul monumentelor Republicii Moldova 
ocrotite de stat – monumente de categorie națională. 
Sesizarea organului de urmărire penală privind comiterea acestor ilegalități a fost 
efectuată de către dl. Vlad Vornic, director al Agenției Naționale Arheologice. 
La data de 30.12.2014, în conformitate cu prevederile art. 287 alin. 1 pct. 1 CCP 
RM, urmărirea penală a fost suspendată, iar persoana bănuită a fost anunțată în 
căutare. 
La nivelul Autorităților Publice Locale nu sunt măsuri de contracarare a 
„arheologiei ilegale”.  

Modernizarea sistemului de securitate a patrimoniului cultural mobil din muzee:         
colecţiile muzeelor Ministerul Culturii Instituţii securizate în Realizat/4 muzee naţionale sunt securizate la 100%, 2 muzee – la 50 %  (lipseşte 
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naţionale  
(6 unit.); 

proporţie de 100% sistemul automatizat de monitorizare). 

 colecţiile muzeelor 
locale  
(100 de muzee)  
          

Autoritățile Publice 
Locale 

100 % instituţii, 
securizate 

Parțial realizat/Securitatea colecţiilor muzeale se asigură de către fondatorii 
muzeelor. În cazul celor mai multe muzee, securitatea e asigurată de gratiile de la 
ferestre. Sunt cunoscute doar cîteva cazuri în care securitatea este asigurată de 
paznici, precum și existența camerelor de supraveghere  
Din lipsa mijloacelor financiare nu este posibilă modernizarea sistemului de 
securitate.  

Crearea sistemului instituţional de conservare, restaurare a patrimoniului cultural naţional 
Elaborarea şi 
promovarea 
programului 
naţional de 
conservare, 
restaurare  a 
patrimoniului 
cultural 

Ministerul Culturii Programul elaborat şi 
actualizat anual 

Nerealizat. 

Formarea 
capacităţilor 
instituţionale 
necesare pentru  
restaurarea 
monumentelor 
istorice şi de for 
public 

Ministerul Culturii Institutul  Monumentelor 
creat 

Parțial realizat/Crearea Institutului Monumentelor istorice reprezintă una din 
prevederile proiectului de Lege privind protejarea monumentelor istorice, proiect 
care se află în proces de avizare.  

Restaurarea şi 
revitalizarea 
patrimoniului 
cultural construit şi 
de for public 

Ministerul Culturii  5-10 monumente 
restaurate şi revitalizate 
anual 

Realizat/Lucrăr i de restaurare în anul 2014 au avut loc la: 
-Casa-muzeu Șciusev, Chișinău, str. Șciusev nr.77;  
-Blocul administrativ al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, 
Chișinău, str. M. Kogălniceanu nr. 82; 
-Edificiul Muzeului Național de Arte al Moldovei, str. 31 august 1989, nr.115; 
-Casa-muzeu S. Lazo, s. Piatra, rn. Orhei; 
-Biblioteca Ion Creangă, str. Alexei Șciusev 65. 
A fost elaborat proiectul de restaurare casa-muzeu Gr.Vieru, precum și proiectul de 
restaurare-demisol și exterior Sala cu Orgă. 

Dezvoltarea 
capacităţilor pentru 
conservarea-
restaurarea 
patrimoniului 
mobil 

Ministerul Culturii  7 laboratoare de 
conservare-restaurare 
create şi reutilate 

Realizat/7 laboratoare la muzeele naţionale completate parţial cu echipament 
necesar (procesul decurge extrem de lent din lipsa mijloacelor financiare). 



7 
 

Conservarea şi 
restaurarea 
patrimoniului 
cultural mobil din 
domeniul public 

Ministerul Culturii  Număr de obiecte 
conservate-restaurate 
crescut anual cu 5% 

Realizat/5491 piese de patrimoniu cultural mobil conservate/restaurate, ceea ce 
reprezintă cu 42% mai mult piese conservate/restaurate decît în anul precedent. 
 

 Revitalizarea complexelor memoriale de război:      
naţionale; Ministerul Culturii  4-8 complexe revitalizate 

anual  
Nerealizat.  

     locale      Autoritățile Publice 
Locale 

12-20 complexe, 
revitalizate anual 

Realizat/Conform datelor furnizate de APL, în anul de raportare au fost revitalizate 
145 monumente/complexe (Călărași, Dondușeni, Bălți, Orhei, Nisporeni, Drochia, 
Florești, Hîncești, Aneii-Noi, Soroca, Leova, Rezina, Fălești, Strășeni).  

 Formarea şi dezvoltarea sistemului de inspectare şi monitorizare a patrimoniului cultural naţional: 

Inspectarea 
patrimoniului 
imaterial 

Autoritățile Publice 
Locale 

800 de elemente de 
patrimoniu cultural 
imaterial, inspectate şi 
monitorizate 

Parțial realizat/La moment, nu există un sistem de inspectare și monitorizare a 
patrimoniului imaterial din lipsa metodologiei care ar sta la baza acestui sistem. Și 
totuși, în unele raioane (Nisporeni, Leova, Strășeni)  acest proces de lucru a fost 
inițiat și desfășurat, fiind inspectate și monitorizate 253 elemente de patrimoniu 
cultural imaterial.  

 Inspectarea 
patrimoniului 
arheologic şi a 
peisajelor culturale 

Ministerul Culturii  
 

8000 de situri inspectate 
şi monitorizate 

Realizat/ În anul 2014 au fost: 
40 de inspectări arheologice efectuate; 380 dosare cu fișe și de evidență a siturilor 
arheologice întocmite; 200 situri arheologice incluse în baza de date electronică a 
patrimoniului arheologic; 250 expertize arheologice de teren efectuate 

 Inspectarea 
monumentelor 
istorice şi de for 
public 

Ministerul Culturii  
 

3000 de monumente 
inspectate şi monitorizate 

Realizat/ În anul de referință de către Agenția de Inspectare și Restaurare a M a fost 
efectuată evaluarea de teren a 386 monumente din raioanele Centru. De asemenea, 
au fost evaluate 100% imobilele cu statut protejat din Nucleul Istoric al Chișinăului 
- 977 imobile, cu o bază de date elaborată. 

 Formarea unui sistem de proiectare şi restaurare a obiectelor de patrimoniu cultural bazat exclusiv pe specialişti atestaţi în domeniul patrimoniului 
cultural 

 Formarea şi 
dezvoltarea 
registrelor 
specialiştilor 
atestaţi în domeniul 
proiectării şi 
restaurării 
monumentelor 

Ministerul Culturii  Registre create Registre necreate. 
Acestea urmează a fi create în baza prevederilor Legii privind protejarea 
monumentelor istorice, proiectul căruia se află în proces de avizare. 
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 Formarea Centrului 
de formare 
profesională a 
specialiştilor în 
domeniul 
conservării, 
restaurării 
monumentelor 
istorice 
 

Ministerul Culturii; 
Ministerul 
Educaţiei 

Cadre formate În anul 2014 la această acțiune nu a fost întreprins măsuri. 

 Formarea unui sistem de salvare şi revitalizare a patrimoniului cultural aflat în pericol de dispariţie 

 Revitalizarea 
patrimoniului 
cultural imaterial 
aflat în pericol de 
dispariţie 
 

Ministerul Culturii  
 

5 elemente de patrimoniu 
cultural revitalizate şi 
salvate anual 

Parțial realizat/ O modalitate de revitalizare a patrimoniului cultural imaterial se 
realizează prin promovarea patrimoniului cultural imaterial din țară în Lista 
Patrimoniului Mondial UNESCO. Astfel, în anul 2014 a fost depus la Biroul 
UNESCO de la Paris dosarul de nominalizare al Sărbătorii Mărţişorul – „Practicile 
culturale asociate Zilei de 1 martie”, un proiect multinaţional (România, Republica 
Moldova, Bulgaria şi Macedonia). 
În proces de elaborare se află dosarul „Tehnici tradiţionale de realizare a 
scoarţelor” pentru înscrierea în Lista Reprezentativă UNESCO. 

 Cercetarea şi 
salvarea 
patrimoniului 
arheologic aflat sub 
impact antropic, 
natural 

Ministerul Culturii  15 situri salvate şi 
cercetate anual 

Realizat/ Au fost realizate cercetări arheologice de salvare la situl arheologic de tip 
Sântana de Mureș-Cernjachov și la tumulul 7 scitic de pe teritoriul s. Crihana 
Veche, r. Cahul (20.08.2014-10.11.2014); cercetări arheologice din necropola 
medievală creștină de la Lozova, r. Strășeni (09.04-10.06.2014) ș.a. În total au fost 
organizate și efectuate 16 cercetări arheologice.  
 

 Dezvoltarea 
colecţiilor de 
patrimoniu cultural  
mobil din cadrul 
muzeelor naţionale 
prin sistemul de 
achiziţii 

Ministerul Culturii  Număr de colecţii crescut 
cu 2 % anual 

Realizat/ Colecțiile de patrimoniu muzeal au fost completate cu 6472 bunuri 
muzeale. 
Au fost achiziționate 24 opere de artă din mijloace bugetare; 98 obiecte de 
patrimoniu cultural achiziționate din mijloace speciale. 

1.3. Valorificarea şi 
integrarea patrimoniului 
cultural în politicile 
publice, astfel încît, pînă în 
anul 2020, 30 % din acesta 
să fie valorificat în 
activităţi durabile: 

 Integrarea patrimoniului cultural în politici publice, planuri de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare durabilă, în activităţi sociale, economice şi de 
mediu naţionale şi comunitare          
Integrarea 
patrimoniului cultural 
naţional în curricula 
şcolară şi 
universitară. 

Ministerul 
Educaţiei; 
Ministerul Culturii  

Sistem educaţional axat 
pe valori naţionale 
instituit 

Realizat/ În anul de studii 2014-2015 are loc reevaluarea Curriculum-ului național 
la disciplinele de studiu din învățământul primar și secundar general. Totodată, 
menționăm că competențe culturale, interculturale (de a recepta și de a crea valori) 
se realizează transversal la disciplinele Limba și literatura română, Istoria românilor 
și universală, Educație civică, educație muzicală, Dirigenție. În promovarea 
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educaţionale, sociale, 
economice, turistice şi de 
mediu 

patrimoniului cultural o importanță o are studiul monografic integral a biografiei 
personalităților literare, istorice. În cadrul activităților extracurriculare s-au 
desfășurat: mese rotunde, dezbateri, excursii de documentare, activități de 
voluntariat, întâlniri cu personalități notorii în scopul promovării responsabilității 
civice a fiecărui elev în raport cu patrimoniul cultural. În cadrul învățământului 
profesional tehnic postsecundar la specialitatea 2902 ,,turism”, codul S.01.O.001, 
se predă disciplina ,,Patrimoniul turistic național”, anul I de studii, 3 credite 
transferabile. La specialitățile pedagogice, în cadrul disciplinelor de bază, au fost 
incluse tematici care elucidează subiectul patrimoniului cultural național. De la 1 
ianuarie 2013, toate instituțiile de învățământ superior publice au trecut la 
autonomia financiară. Acest proces a permis mai multă libertate conducerii 
universităților în promovarea noilor programe de studii, în elaborarea 
metodologiilor de admitere etc. Remarcăm, integrarea patrimoniului cultural 
național în curricula universitară ține de fiecare instituție în parte. Astfel, toate 
specialitățile din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice au misiunea 
să protejeze și să sporească patrimoniul cultural național la ciclul I, licență. 

Atragerea elevilor şi 
studenţilor în 
procesul de protejare 
a patrimoniului 
cultural. 

Ministerul 
Educaţiei; 
Ministerul Culturii  

Sistem educaţional axat 
pe valori naţionale 
instituit 

Realizat/ Valorile culturale naționale sunt promovate de către studenți și colective 
artistice ale AMTAP în cadrul diferitelor concursuri, festivaluri și altor manifestări 
publice la nivel național și internațional, sunt prezentate la diverse expoziții 
naționale și internaționale. 
În perioada mai-decembrie 2014 au fost realizate următoarele activități: 
I. Studenții ciclului II (Muzicologie) au participat la Proiectul Registrul adnotat al 
creaţiilor muzicale din Republica Moldova aprobat de AȘ din RM (Codul 
proiectului 11.817.08.84) ce se încadrează în Direcţia strategică de cercetare: 
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea 
durabilă a economiei ţării. Implementarea Proiectului este monitorizată și 
coordonată de către Irina Ciobanu-Suhomlin, dr. în studiul artelor, prof. univ. 
Proiectul are drept scop completarea vidului informaţional privind creaţia muzicală 
academică în Republica Moldova, urmărind obiectivele de colectare, stocare şi 
sistematizare structurală, funcţională şi istorică a tuturor informaţiilor despre 
lucrări, ordonarea cronologică, genetică, instrumentală, tematică etc. a 
patrimoniului muzical naţional. 
II. Studenții ciclului I și ciclului II au participat la o serie de evoluări: 
1. Concertele ”În memoria savantului și pedagogului Vladimir Axionov” 
(noiembrie 2014). 

Instituirea şi 
promovarea 
programelor de 
master: 
managementul 

Ministerul 
Educaţiei; 
Ministerul Culturii  

3 programe noi create Realizat/ În cadrul Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice  la ciclul II, 
masterat, sunt autorizate două programe ce țin de valorificarea și integrarea 
patrimoniului cultural: 
–Patrimoniul cultural și manifestări artistice (Domeniul de formare profesională 
226 – Culturologie, 120 de credite, aprobat de Ministerul Culturii și Turismului din 
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patrimoniului 
cultural; restaurarea 
şi punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
cultural construit; 
conservarea şi 
valorificarea 
patrimoniului 
cultural imaterial. 

RM la data de 19.03.2008, ord. nr. MR 02-06); 
–Restaurarea operelor de artă (Domeniul de formare profesională 215 – Arte 
decorative, 90 de credite, aprobat de Ministerul Culturii și Turismului din RM la 
data de 19.03.2008, ord. nr. MR 02-14). 

Integrarea patrimoniului cultural în politici publice, planuri de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare durabilă, în activităţi sociale, economice şi de 
mediu naţionale şi comunitare 
Integrarea 
patrimoniului 
cultural în planuri 
de amenajare (plan 
urbanistic general, 
plan urbanistic 
urban, plan 
amenajare teritoriu) 
şi dezvoltare 
durabilă.        

Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Construcţiilor; 
Autoritățile Publice 
Locale 

Politicile publice, axate 
pe valori tradiţionale 

Parțial realizat/ Se continuă elaborarea modificărilor şi completărilor la normativul 
în construcţii NMC B.01.02-2005 „Sistematizarea teritoriilor şi a localităţilor. 
Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi 
aprobare a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului”. Normativul în 
cauză prevede cerinţe de integrare a patrimoniului cultural în documentaţiile de 
urbanism şi amenajarea teritoriului. Acest proces a fost iniţiat în 2013, iar 
finalizarea acestuia este preconizată spre finele trimestrului III, 2015.  
Conform datelor APL, strategiile raionale de dezvoltare prevăd măsuri de 
amenajare a teritoriului (Călărași, Drochia, Dondușeni, Bălți, Fălești), pentru care 
însă nu există acoperire financiară suficientă. Proiect de succes de amenajare a 
teritoriului și care este în derulare din cadrul APL este proiectul „Bijuterii 
medievale” Cetatea Soroca. 

Valorificarea turistică a patrimoniului cultural naţional 
Încadrarea 
obiectelor de 
patrimoniu cultural 
în rutele turistice 

Agenţia Naţională a 
Turismului; 
Ministerul Culturii 

Turismul, axat pe valori 
tradiţionale 

Realizat/ În luna martie curent a fost remis spre avizare proiectul Normelor 
metodologice privind instituirea, aprobarea și înregistrarea rutelor turistice. În acest 
fel se va asigura cadrul normativ pentru înregistrarea rutelor turistice, inclusiv în 
domeniul culturii. 
Cu toate acestea sunt foarte multe exemple de bune practici de valorificare turistică 
a culturii, valorilor tradiționale. Exemple precum cum ar fi: promovarea turistică 
demarată de Casa Părintească (Călărași), Orheiul vechi, Butuceni;  Mănăstirea 
Saharna - Rezina; Pădurea Scoreni și Rezervația Codru - Strășeni; Complexul de 
pivnițe de la Mileștii Mici - Ialoveni. 
În proces de restaurare se află Complexul Instorico-arhitectural ,,Manuc Bey 
Mirzaian” din or. Hîncești, Curtea Domnească și beciul vechi sin s. Lăpușna, 
cetatea geto-dacică (sec.IV-III î.H) din pădurea s. Stolniceni, care vor fi integrate în 
Traseul turistic regional ,,Minuni Hînceștene”. (Hîncești). 
 

Valorificarea patrimoniului cultural naţional prin parteneriate public-private 



11 
 

Revitalizarea 
monumentelor 
istorice prin 
parteneriate public-
private 

Ministerul Culturii; 
Ministerul 
Economiei 

Monumentele, 
revitalizate 

Nerealizat/ În anul 2014 nu au fost încheiate parteneriate public-private în vederea 
revitalizării monumentelor istorice.  
În acest sens, însă și în scopul realizării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.419 
din 18.06.2012 cu privire la aprobarea listei bunurilor de proprietate a statului şi a 
listei lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse parteneriatului 
public-privat, a fost înaintată următoarea propunere de către minister:  
Punerea în valoare a patrimoniului cultural construit. Creşterea eficienţei de 
utilizare a patrimoniului naţional. Imobilul (01) din gestiunea Muzeului Naţional de 
Istorie a Moldovei. În raport cu propunerea prezentată nu a fost luată nici o decizie 
pînă la etapa actuală. 

Valorificarea cultural-ştiinţifică a patrimoniului cultural 
 Atlasul etnografic al 

Republicii Moldova 
Ministerul Culturii; 
Academia de Ştiinţe 
a Moldovei 
  

Atlas etnografic elaborat 
şi publicat 
 

Acțiune nerealizată din cauza lipsei resurselor financiare. 
 

 Repertoriile naţionale 
ale siturilor 
arheologice, ale 
monumentelor 
istorice şi de for 
public 

Ministerul Culturii; 
Academia de Ştiinţe 
a Moldovei  

3 repertorii elaborate şi 
publicate 

În anul 2014 nu au fost întreprinse măsuri întru realizarea acestei acțiuni. 

 Simpozioanele, 
colocviile, forumurile 
privind patrimoniul 
cultural naţional 

Ministerul Culturii; 
Academia de Ştiinţe 
a Moldovei  

Acţiuni ştiinţifice 
organizate 
 
 
 

Realizat/ În anul 2014 a avut loc organizarea și desfășurarea de către instituțiile din 
subordinea ministerului, a 15 manifestări științifice în domeniul patrimoniului 
cultural național; materiale editate în domeniu (articole, comunicări științifice, 
monografii și alte lucrări)- peste 200.  

 Crearea arhivelor 
patrimoniului cultural 
naţional 

Ministerul Culturii; 
Academia de Ştiinţe 
a Moldovei;  
Ministerul 
Economiei  

Arhive de patrimoniu 
create 

Parțial realizat/ În proces de elaborare se află draftul proiectului sistemului de 
arhivare a datelor digitizate ale patrimoniului mobil. Pentru realizarea acțiunii sunt 
necesare resurse financiare suplimentare. 

 Popularizarea şi promovarea patrimoniului cultural naţional 
 Elaborarea, 

publicarea 
materialelor 
promoţionale, a 
filmelor documentare 
privind patrimoniul 
cultural naţional 

Ministerul Culturii  Materiale promoţionale 
publicate; 
filmele documentare 
elaborate 
 

Realizat/ Academia de Științe a Moldovei  în anul de raportare a editat pliantul 
“Patrimoniul Cultural al comunei Crihana Veche. Cercetare și Valorificare” (5 mii 
de ex.); au fost editate mărci poștale personalizate (8 mărci, dintre care 4 cu 
tematică arheologică, vederi generale a șantierului arheologic și piese arheologice 
descoperite la Crihana Veche). 
Muzeele Naționale, anual întreprind activități de promovare atît a instituției, cît și a 
activităților organizate în domeniul patrimoniului cultural național. Astfel, au fost 
editate de către muzee 11 categorii de materiale promoționale (invitații, afișe, 
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bannere, pliante, flyere, spoturi audio, panouri publicitare etc.);  
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală în anul de raportare a realizat 5 
filme documentare. 

 Promovarea 
patrimoniului cultural 
imobil şi imaterial în 
Lista Patrimoniului 
Mondial UNESCO 

Ministerul Culturii  Obiectele de patrimoniu 
naţional înscrise în Lista 
UNESCO 
 

Realizat/ Nominalizarea înscrisă în Lista reprezentativă UNESCO a Patrimoniului 
Cultural Imaterial al Umanității a „Colindatului de ceată bărbătească” (decembrie 
2013) în comun cu România – Republica Moldova;  
Elaborarea dosarului de nominalizare în Lista UNESCO a sărbătorii „Sf. Gheorghe 
- Hiderliz”, în colaborare cu alte ţări din Europa de Sud –Est; 
A fost transmis spre examinare la Centrul Mondial al Patrimoniului UNESCO 
dosarul de nominalizare “Peisajul Arheologic Orheiul Vechi” reconceptualizat, 
pentru nominalizare în Lista Patrimoniului Mondial.  
A fost depus la Biroul UNESCO de la Paris dosarul de nominalizare al Sărbătorii 
Mărţişorul – „Practicile culturale asociate Zilei de 1 martie”, un proiect 
multinaţional (România, Republica Moldova, Bulgaria şi Macedonia). 

                                                                              2. Asigurarea circulaţiei  reale şi virtuale a produsului cultural 
2.1. Dezvoltarea 
infrastructurii  instituţiilor 
culturale, astfel încît, anual, 
3% din instituţiile din ţară 
să devină centre comunitare 
multifuncţionale 

Realizarea studiilor 
de oportunitate şi 
fezabilitate a 
instituţiilor culturale 
(case de cultură, 
biblioteci, instituţii 
teatral-concertistice).        

Ministerul Culturii 
Autoritățile Publice 
Locale 

Studiile de fezabilitate, 
realizate 

Realizat/ A fost realizat studiul de fezabilitate și elaborat Planul de acțiuni privind 
modernizarea și reutilarea Teatrului Național de Operă și Balet «Maria Bieșu. 

Identificarea 
instituţiilor care 
trebuie să fie reparate 
şi reutilate          

Ministerul Culturii 
Autoritățile Publice 
Locale 

Instituţiile, identificate Acțiune permanent realizată. 

Reabilitarea  
instituţiilor;        
reparaţia muzeelor        

Ministerul Culturii 
Autoritățile Publice 
Locale 

Muzeele, reparate Realizat/ La nivel național a avut loc: 
- restaurarea casei-muzeu Șciusev, Chișinău, str. Șciusev nr.77;  
- restaurarea blocului administrativ al Muzeului Național de Etnografie și Istorie 
Naturală, Chișinău, str. M. Kogălniceanu nr. 82; 
- continuare lucrărilor de restaurare a edificiului Muzeului Național de Arte al 
Moldovei, str.31 august 1989, nr.115; 
Reparații curente ale muzeelor au fost realizate în raioanele Hîncești, Bălți, Florești, 
Leova, Anenii Noi, Călărași, UTA Găgăuzia. Lipsa resurselor financiare împiedică 
realizarea acțiunii în toate raioanele. 

Reparaţia caselor de 
cultură în vederea 
refuncţionalizării       

Autoritățile Publice 
Locale 

Casele de cultură, 
pregătite pentru 
refuncţionalizare 

Realizat/ În anul 2014 au suportat reparații curente- 45% din numărul total al 
caselor de cultură și ca 22% reparații capitale. 

Reutilarea instituţiilor 
teatral-concertistice 

Ministerul Culturii; 
Autorităţile 

Instituţiile teatral-
concertistice, reutilate şi 

Parțial realizat/ Pentru realizarea acestei acțiuni au fost demarate negocieri privind 
finanțarea prin credit a unui proiect care să vizeze reabilitarea instalațiilor pentru 
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administraţiei 
publice locale 

reparate tehnica de scenă, de lumini și acustica următoarelor instituții culturale: Teatrul 
Național de Operă și Balet, Teatrul Dramatic Rus de Stat A.P.Cehov, Teatrul 
Național Mihai Eminescu, Filarmonica Națională Serghei Lunchevici. 

Aprobarea unui nou 
Regulament al Casei 
de cultură 

Ministerul Culturii  Regulamentul, aprobat Nerealizat. 
 

 Implementarea 
reformei caselor de 
cultură şi 
refuncţionalizarea 
acestora în centre 
comunitare.          

Ministerul Culturii; 
administraţia 
publică locală 

Reforma, realizată Nerealizat/ Elaborarea concepției privind privind  refuncţionalizarea caselor de 
cultură în centre culturale comunitare planificată pentru anul 2015. 
În cadrul atelierul desfășurat de minister la data de 12 iunie 2014, cu șefii 
serviciilor/secțiilor/direcțiilor de cultură au fost înaintate un șir de propuneri cu 
privire la reforma caselor de cultură și transformarea acestora în centre comunitare 
sau socio-culturale, inclusiv conform regulamentului caselor de cultură adoptat în 
2006.  

Implementarea  
reformei sistemului 
bibliotecar prin 
transformarea 
bibliotecilor în centre 
infodocumentare  
          

Ministerul Culturii; 
Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea 
Intelectuală; 
autorităţile 
administraţiei 
publice locale 

Reformă realizată Realizat/ Pe parcursul anului 2014 au fost realizate următoarele activități: 
A fost elaborat și semnat conceptul Proiectului de creare a centrelor regionale de 
informare în domeniul proprietății intelectuale (PI) în cadrul bibliotecilor publice 
raionale, membre ale rețelei NOVATECA, susținut de Ministerul Culturii și 
IREX/Moldova NOVATECA (Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 30 din 
06.03.2014). Proiectul a fost promovat în rîndul bibliotecarilor din republică în 
cadrul Conferinței de lansare a Programului National NOVATECA pentru 
următorii 5 ani, care a avut loc la 27 martie 2014, la care AGEPI, în baza Ordinului 
Directorului General al AGEPI nr. 52 din 24.03.2014, a participat cu un stand 
informațional, în cadrul căreia au fost distribuite bibliotecarilor diverse materiale 
informative în domeniul proprietății intelectuale.  
Proiectul respectiv va derula 2 ani și are următoarele obiective principale: 
- Sporirea rolului bibliotecilor ca punct de acces al informației in domeniul PI; 
- Școlarizarea bibliotecarilor în domeniul proprietății intelectuale, inclusiv cu 
privire la sursele de informare în domeniul PI; 
- Dotarea bibliotecilor cu materiale informative privind sistemul național de 
protecție si respectare a drepturilor de PI; 
- Asigurarea accesului online la sursele de informare digitale în domeniul PI; 
- Dezvoltarea unor servicii de consultanță și promovare a informațiilor în domeniul 
PI. 

Fiind stabilite relații de cooperare cu IREX/Moldova Novateca, la data de 
20.02.2014 a fost semnat un Memorandum de colaborare bilaterală. 

Pentru anul 2014 AGEPI și-a propus să realizeze 2 din cele 5 obiective ale 
proiectului, și anume: școlarizarea bibliotecarilor în domeniul proprietății 
intelectuale și dotarea bibliotecilor cu materiale informative privind sistemul 
național de protecție si respectare a drepturilor de PI. 

Astfel, pe parcursul anului 2014, în baza Ordinului Directorului General al 
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AGEPI nr. 59 din 31.03.2014,  s-a desfășurat Campania de informare și instruire a 
bibliotecarilor din cadrul bibliotecilor publice raionale din republică, fiind 
organizate 19 seminare, inclusiv 16 la bibliotecile publice raionale (Leova, Orhei, 
Soroca, Călărași, Ungheni, Telenești, Cahul, Căușeni, Nisporeni, Florești, Bălți, 
Comrat, Sîngerei, Drochia, Șoldănești, Hîncești). În total au fost instruiți și 
informați 741 de bibliotecari. În cadrul seminarelor au fost distribuite 8632 de 
exemplare de materiale informative din domeniul proprietății intelectuale (cărți, 
broșuri. pliante, reviste).  

Obiectivul principal al campaniei a fost  promovarea și diseminarea 
informațiilor din domeniul proprietății intelectuale din teritoriu prin intermediul 
bibliotecilor publice și facilitării accesului solicitanților și societății civile la 
instrumentele de informare in domeniul proprietății intelectuale, care vor avea ca 
rezultat sporirea gradului de informare și nivelului de cultură a societății în 
domeniul PI. 
Menționăm că în anul 2014, 350 biblioteci au fost selectate în cadrul programului 
NOVATECA. 

Elaborarea 
regulamentului  
privind 
responsabilităţile 
Ministerul Culturii în 
cadrul 
descentralizării şi a 
responsabilităţilor 
autorităţilor publice 
locale de nivelul I şi 
al II-lea în 
administrarea 
instituţiilor culturale 

Ministerul Culturii  Regulament aprobat Parțial realizat/ Regulament elaborat. 

Promovarea  şi 
identificarea 
parteneriatelor  
public-privat pentru 
reţeaua de instituţii 
culturale          

Ministerul Culturii; 
Autorităţile 
administraţiei 
publice locale;  
Instituţia publică 
naţională a 
audiovizualului 
Compania 
„Teleradio- 
Moldova” 

2 parteneriate, create 
anual 

Nu au fost create parteneriate publice-private. 

2.2. Crearea reţelelor Digitizarea patrimoniului cultural naţional 
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virtuale ale instituţiilor şi 
produselor culturale astfel 
încît, pînă în anul 2020, toate 
categoriile de patrimoniu 
cultural, inclusiv colecţiile 
muzeelor şi fondurile 
bibliotecilor, să fie digitizate, 
iar sistemul informaţional 
din domeniul culturii să 
devină funcţional 

Digitizarea 
patrimoniului cultural 
material, imaterial şi 
audiovizual; crearea 
sistemului e-
patrimoniu 

Ministerul Culturii; 
Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea 
Intelectuală; 
Centrul de Guvernare 
Electronică  
(E-Government) 

Patrimoniu cultural 
digitizat; 
sistemul  
e-patrimoniu 
creat 

Realizat/ Digitizarea patrimoniului mobil - 8106 bunuri din muzee digitizate;  
Activitatea de digitizare a patrimoniului cultural imaterial a fost desfășurată de 
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, care pe parcursul anului 2014 a 
continuat activităţile privind arhivarea, conservarea și evidența elementelor 
patrimoniului cultural imaterial începute în anii precedenţi. Aceste activităţi s-au 
conturat în câteva direcţii principale:  

I. Filmarea pe casete mini-video (60 min.) a obiceiurilor, tehnicilor, 
îndeletnicirilor, sărbătorilor etc. în timpul practicării acestora. A fost filmată 
documentar activitatea de creaţie a mai multor meşteri populari pe 38 mini-video 
casete, iar filmările sub formă de emisiuni au fost postate de TV Moldova 1 în 
cadrul Emisiunii săptămânale „Tezaur” care îşi propune să promoveze conceptul de 
purtător al tezaurului uman viu. 
II. Fotografierea patrimoniului cultural imaterial, al performerilor lui şi al 
spaţiilor în care aceste se produc. Au fost realizate peste  6 338 imagini fotografice 
vizând  meşterii populari, procese tehnice, obiecte etnografice, evenimente 
culturale. 
III. Înregistrarea la dictafon a interviurilor cu oamenii purtători de patrimoniu 
cultural imaterial, al formelor muzicale, narative, de comunicare. Înregistrarea a 48 
de colinde interpretate de grupuri de bărbaţi sau şi de grupuri mixte. 

Înregistrarea descrierilor proceselor tehnice referitoare la meşteşugurile 
artistice. 

Înregistrarea a 173 piese folclorice muzicale interpretate de purtători de 
folclor şi de tineri promotori ai folclorului. 

Filmările, imaginile fotografice şi înregistrările au intrat în Arhiva Foto-Video 
a Muzeului. 

Ceea ce ține de activitatea Centrului Naţional de Conservare şi Protejare a 
Patrimoniului Cultural (CNCPPCI):  

 
În raport cu 2013, în anul 2014 au fost digitizate cu 5% mai multe bobine din 

totalul celor 991 de care dispune fondul de folclor.  
Repartiția bobinelor digitizate: 

 Fondul de bază:expediţii folclorice - 166 bobine-digitizate 166. 
 Fondul festivaluri,concursuri naţionale:252 bobine - 200 digitizate 
 Fondul D. Blajinu (donaţie): creaţii muzicale şi literare-48 bobine 
 Imprimări radio şi alte materiale:atestări-52 bobine-18 digitizate;orchestre 

de muzică populară-79 bobine,alte materiale - 403 bobine 
Total digitizate =375 bobine 
 
Alte date concludente ale băncii de date și valori CNCPPCI, rezultante ale 

activităților Centrului: 
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- casete audio-223; digitizate-223 casete. 
- casete video-180 casete  ce cuprind atestările colectivelor în teritoriu şi 

manifestări naţionale. 
- 69 mape cu descifrări ale creaţiilor muzicale şi literare: 58 mape + 11 mape 

donaţie Fondul D.Blajinu(cuprind 1671 creaţii). 
- materiale ilustrative: peste 3000 poze şi imagini(300 poze sunt sistematizate 

incluzânduse în 6 albume ale CNCPPCI), 50 Cd-uri cu materiale foto din cadrul 
manifestărilor organizate de CNCPPCI şi în colaborare cu alte Instituţii din 
republică + 10 mape cu materiale foto imprimate şi conservate pe Hard Disk ce 
conţin în jur de 300 de poze. 

- 110 CD+DVD cu materiale înregistrate în expediţii folclorice. 
- DVD-uri şi Cd-uri ce conţin înregistrări video ale manifestărilor organizate 

de CNCPPCI şi în colaborare cu alte instituţii: 
 Atestări ale colectivelor artistice: 266 DVD+Cd 
Festivaluri,concursuri,expediţii,seminare,ateliere de creaţii, expoziţii, 

materiale de studiou, casete video digitizate: (703CD+DVD). 
La data de 26.02.2014 și 30.04.2014 au fost organizate de către AGEPI 2 mese 
rotunde, cu suportul Uniunii Artiștilor Plastici, cu genericul – ”Drepturile de autor 
ale artiștilor plastici”. Evenimentul a constituit un bun prilej pentru a aborda astfel 
de subiecte, precum drepturile morale și patrimoniale ale pictorilor, condițiile de 
protecție a operei de artă plastică, importanța dreptului de suită și a dreptului de 
acces, forma și condițiile de transmitere a dreptului de autor. 

 Digitizarea  
fondurilor 
bibliotecilor şi 
asigurarea reţelei de 
împrumut digital 
interbibliotecar 

  Realizat/ Procesul de digitizare fondurilor bibliotecilor este unul continuu, 
realizînd în anul de raportare următoarele activități: 
Completarea colecțiilor Bibliotecii Naționale Digitale Moldavica cu 530 obiecte 
digitale ce constituie 75,0 mii pagini digitizate; registrul Memoria Moldovei 
completat cu 155 titluri; 
În anul 2014 Camera Națională a Cărții oferă următoarele date statistice privind 
activitatea de digitizare-a 618 scanare unități bibliografice, ca 1000000; 

 Formarea sistemului 
informaţional e-
cultura 

Ministerul Culturii; 
Centrul de 
Guvernare 
Electronică  
(E-Government) 

Sistem informaţional  
e-cultura creat 

Nerealizat/ Planificat pentru anul 2015. 

Formarea bibliotecii 
virtuale a Republicii 
Moldova 

Ministerul Culturii; 
bibliotecile;  
Centrul de 
Guvernare 
Electronică  
(E-Government) 

Biblioteca virtuală 
naţională, creată 

Parțial realizat/ În cadrul proiectului Biblioteca Națională digitală Moldavica este 
creată pagina web: www.moldavica.bnrm.md. Bibliotecile locale actualmente nu 
sunt conectate. 
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 Crearea e-serviciilor în domeniul culturii 

 Instruirea angajaţilor 
instituţiilor culturale 
în domeniul  
tehnologiilor 
informaţionale 

Ministerul Culturii  Angajaţii din instituţiile 
culturale în domeniul IT 
instruiţi 
 

Realizat/ În cadrul programului NOVATECA se fac instruiri angajaților 
bibliotecilor în domeniul utilizării tehnologiilor informaționale și mediul internet, 
avînd ca finalitate obținerea deprinderilor în acest domeniu. 

                                                                           3. Creşterea ponderii economice a sectorului cultural şi a industriilor creative 
3.1. Asigurarea unui 
management bazat pe 
performanţă în toate 
instituţiile culturale 
finanţate de către stat, astfel 
încît, pînă în anul 2020, în 
toate instituţiile culturale să 
fie implementat sistemul de 
management bazat pe 
performanţe 
 
 
 
 

Elaborarea cadrului 
normativ referitor la 
managementul bazat 
pe performanţă în 
instituţiile culturale: 

elaborarea caietelor 
de management 
pentru fiecare tip de 
instituţie culturală; 

elaborarea 
regulamentului 

Ministerul Culturii  Regulamente aprobate;  
caiete de management 
elaborate 

Realizat parțial/ A fost elaborat proiectul Regulamentului privind  managementul în 
instituţiile de cultură, şi va fi promovat către instituţiile de resort pentru avizare şi 
aprobare după modificările la Legea cu privire la teatre, circuri şi organizaţii 
concertistice. 

3.2. Implementarea 
modelelor de finanţare 
flexibile pentru susţinerea 
politicilor culturale şi a 
priorităţilor timpului, astfel 
încît ponderea instituţiilor 
independente din sector care 
primesc finanţare din buget 
să crească cu 3% anual, iar 
în 2020 să constituie 
minimum 21% 

Implementarea 
granturilor 
multianuale pentru 
dezvoltarea industriei 
cinematografice în 
ţară 

Ministerul Culturii  Număr de filme create 
anual 

Acțiune nerealizată din cauza lipsei resurselor financiare. 

 Implementarea 
granturilor 
multianuale pentru 
proiectele instituţiilor 
teatrale 

Ministerul Culturii  Mecanism implementat; 
număr de proiecte 
realizate anual 
 

Acțiune nerealizată din cauza lipsei resurselor financiare. 
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 Monitorizarea 
continuă a raportului 
dintre resursele 
utilizate şi veniturile 
instituţiilor culturale, 
pentru a asigura 
sustenabilitatea 
acestora 

Ministerul Culturii  Rapoarte anuale de 
monitorizare publicate 

Realizat parțial/ Monitorizarea se realizează trimestrial. Raport anual parțial 
elaborat. 

 Modificarea modului 
de finanţare al 
iniţiativelor tehnice 
comune 
 

Ministerul Culturii; 
Ministerul Finanţelor 

Mecanism de finanţare 
modificat 

Acțiune nerealizată din cauza neaprobării Legii cu privire privire la teatre, circuri şi 
organizaţii concertistice nr.1242 din 15.10.2003 care prevede modificarea 
mecanismului de finanțare. 
 

3.3. Crearea condiţiilor 
pentru dezvoltarea 
antreprenorială a culturii şi 
a industriilor culturale, 
astfel încît în anul 2020 
ponderea culturii la 
formarea PIB-ului să 
constituie 3% 

Elaborarea cadrului 
legislativ  şi normativ 
în domeniul 
industriilor creative şi 
culturale 

Ministerul Culturii  Cadru legislativ şi 
normativ aprobat 

Nerealizat/ În anul 2014 nu au fost elaborate acte legislative sau normative în 
domeniul industriilor creative și culturale.  
A fost elaborată PPT Creşterea capacităţii economice a industriilor creative. 

 Elaborarea unui 
studiu cu privire la 
piaţa culturală din 
ţară. 

Ministerul Culturii; 
Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul Economiei 

Studiu publicat Realizat parțial/ În perioada de raport în cadrul Săptămînii Globale a 
Antreprenoriatului, marcat în Republica Moldova în săptămîna 17-23 noiembrie 
2014, AGEPI în colaborare cu GEW Moldova  a organizat un panou de discuții 
dedicat Industriilor Creative și Antreprenoriatului social. În cadrul acestui 
eveniment, care s-a desfășurat la 21 noiembrie  2014,  au fost abordate subiecte ce 
țin de potențialul economic al industriilor creative, situația pieței industriilor 
creative în Uniunea Europeană, precum și despre cauzele subdezvoltării acestui 
domeniu în Republica Moldova 

În contextul celor menționate, și în scopul evaluării situației reale în domeniul 
industriilor creative din țara noastră, la solicitarea AGEPI,  a fost lansat un proiect 
comun cu Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale  și în cooperare cu 
experții locali, în scopul  realizării unui Studiu privind impactul industriilor 
creative asupra dezvoltării economiei naționale. Studiul menționat  se desfășoară  
în perioada august 2014 - decembrie 2015. Inițierea acestui studiu  a fost prevăzută  
în  Planul de acțiuni pentru anii 2012-2014 pentru implementarea Strategiei 
Naționale în domeniul Proprietăți Intelectuale pînă în anul 2020, aprobată prin 
Hotărîrea Guvernului nr.880 din 22.11.2012.  

În perioada 5-8 noiembrie 2014 a avut loc vizita de lucru a a dlui R. 
Vaicenaviucius, expert internațional, desemnat de  OMPI în scopul implementării 
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Proiectului AGEPI-OMPI pentru realizarea unui Studiu privind impactul  
industriilor creative asupra dezvoltării economiei naționale a Republicii Moldova 
(Ordinul  Directorului General al AGEPI nr. 201 din 5.11.2014). 
Totodată, colaboratorii AGEPI au participat la elaborarea unui Studiu privind 
elaborarea mecanismului de monitorizare a pieții obiectelor de proprietate 
intelectuală din Republica Moldova, efectuat de către Institutul de Cercetări 
Economice al ATM și ME,  în baza căruia s-a elaborat Mecanismul de monitorizare 
a pieții proprietății intelectuale din RM. Studiul dat a întrunit și piața obiectelor 
culturale. 
Ministerul culturii planifică realizarea studiului în anul 2015. 

 Crearea de 
parteneriate cu 
Ministerul Economiei 
pentru  facilitarea 
afacerilor în 
domeniul cultural 

Ministerul Culturii; 
Ministerul 
Economiei  

Parteneriate create; 
număr de afaceri în 
domeniul cultural crescut 

Realizat parțial/ Întru facilitarea afacerilor în domeniul cultural, Ministerul 
Economiei în colaborare cu Ministerul Culturii au organizat în premieră serate 
culturale/concerte pentru următoarele țări: Marea Britanie (Londra-16mai2014), 
Suedia (Stockholm-15mai2014) și Germania (Berlin-13mai2014). Destinațiile 
respective au fost selectate datorită interesului înalt din partea cetățenilor față de 
cultura, vinurile și gastronomia altor țări, care reprezintă și oferta turistică a țării 
noastre. 

 Identificarea 
produselor potenţiale  
care să constituie 
brand de ţară prin 
crearea 
parteneriatelor cu 
autorităţile, artiştii şi 
firmele de design 

Ministerul Culturii; 
Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Economiei  

Produse de brand 
identificate 

Realizat/ Prin intermediul Comitetului mixt creat în baza Acordului dintre RM şi 
UE cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și 
alimentare, AGEPI a transmis 4 cereri de înregistrare a indicațiilor geografice (IG) 
spre acordarea protecției pe teritoriul UE în baza Acordului respectiv. A fost 
asigurată redactarea documentelor unice și traducerea în limba engleză (total - 25 
de file). 

- Informația referitoare la indicațiile geografice și denumirilor de origine 
(DO) autohtone protejate în RM a fost plasată pe site-ul Organizației Internaționale 
a Viei și Vinului (la solicitarea ONVV) 

-  http://www.oiv.int/oiv/info/frbasededonneesIG. 
- Logoul naţional unic sub care vor fi promovate vinurile moldovenești pe 

pieţele externe, a fost înregistrat în calitate de marcă la AGEPI pe numele Instituţiei 
Publice ONVV, iar certificatul mărcii a fost înmânat titularului în cadrul Sărbătorii 
Naționale a Vinului. 

- În anul 2014 AGEPI a organizat 14 evenimente de promovare a 
informației privind sistemul național de protecție a IG, DO și STG, în cadrul cărora 
au fost diseminate materiale de informare în domeniu (7 titluri editoriale/1550 
exemplare). Activitățile de școlarizare au cuprins 910 persoane, printre care 
reprezentanți ai autorităților publice, apicultori, producători de fructe și legume din 
sectorul real etc. 

- În scopul preluării experienței internaționale în domeniul promovării 
brandului de ţară şi creşterii rolului PI, în special al mărcilor şi IG, în crearea, 
dezvoltarea şi promovarea imaginii pozitive a ţării în străinătate, în perioada 1-3 
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septembrie 2014, la Chișinău s-a desfăşurat misiunea de lucru a experților OMPI, 
în cadrul căreia a fost organizată o masă rotundă cu participarea autorităților 
publice desemnate prin Hotărîrea Guvernului RM și a producătorilor agricoli 
(Ordinul Directorului General al AGEPI nr.140 din 01/09/2014). 

- AGEPI a elaborat Legea pentru aprobarea simbolurilor naţionale asociate 
indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor 
tradiţionale garantate, care a fost adoptată de către Parlamentul RM cu nr.101 din 
12.06.2014 (Monitorul Oficial nr.209-216/447 din 25.07.2014) 

Pe parcursul anului 2014: 
1. Au fost organizate ședințe cu participarea MAIA referitor la modificarea 

Legii 66/2008 privind protecția IG, DO, STG; 
2. A fost completat și transmis spre coordonare documentul 

„MAIA_IG_Plan concret acțiuni 2015”; 
3. În cadrul ședinței CNPI din 11 03.2014 a fost prezentat Studiul privind 

căile de îmbunătățire a protecției IG, DO și STG în RM și recomandările privind 
dezvoltarea și promovarea sistemului de IG, DO şi STG în RM elaborate în cadrul 
acestuia; 

4. Au fost organizate seminare în domeniul protecției IG, DO și STG cu 
genericul „IG noi oportunități pentru producătorii autohtoni” 
Au fost diseminate informații cu referire la sistemul național de protecție a IG, DO 
și STG în cadrul a 14 evenimente organizate de AGEPI în colaborare cu asociațiile 
titularilor de drepturi (expoziții, seminare, ateliere de lucru) în centru și în teritoriu 
(7 titluri editoriale/1550 ex.). 

4. Creşterea contribuţiei sectorului cultural în dezvoltarea coeziunii sociale 
4.1. Creşterea progresivă a 
participării la activităţile 
culturale  a cetăţenilor, 
astfel încît, pînă în anul 
2020, rata de participare să 
constituie cel puţin 40% din 
populaţie, iar consumul 
cultural să crească cu 1% 
anual 

Promovarea 
acţiunilor 
organizaţiilor 
nonguvernamentale 
din domeniul culturii 
care să sporească 
participarea la 
activităţile culturale 

Ministerul Culturii  8 proiecte susţinute anual Realizat/ În anul 2014 au fost susținute financiar 62 de asociații obștești în 
conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 834 din 8 octombrie 2014 pentru 
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a 
proiectelor culturale desfăşurate de asociaţiile obşteşti. 
 

Încurajarea 
participării tinerilor la 
acţiunile culturale şi 
la luarea deciziilor în 
stabilirea priorităţilor 
locale 

Ministerul Culturii  2 proiecte susţinute anual 
 

Parțial realizat/ Demararea proiectului „Revenirea la tradiții” (ICOM Moldova  în 
parteneriat cu Uniunea Artiștilor din regiunea transnistreană). 

Organizarea 
acţiunilor comune,  la 

Ministerul Culturii; 
Autorităţile 

Acţiunile comune, 
realizate 

Realizat/ În anul de raportare Ministerul Culturii în comun cu autoritățile publice 
locale, precum și instituțiile subordonate Ministerului au organizat și desfășurat o 
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nivel regional şi 
local, pentru 
stimularea educaţiei 
artistice nonformale 
şi a schimbului de 
bune practici           

administraţiei 
publice locale 

serie de evenimente, acțiuni care direct sau indirect au ca scop stimularea educației 
nonformale. Printre cele mai importante pot fi menționate: 
Festivalul Naţional al Iei; Târgul Național al Covorului; Bâlciul olarilor în satul 
Iurceni; Târgul meşterilor artizani „Tezaur”;  Festivalul-concurs naţional al 
obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă „V-am ura, v-am tot ura”; Festivalul Doinei;  
„Tamara Ciobanu” - Festivalul-concurs naţional al interpreţilor cântecului folcloric; 
Festivalul concurs al interpreților violoniști Filip Tudirașcu;  ,,La poale de codru”; 
Festivalul naţional al tradiţiilor şi obiceiurilor populare „Nistrule cu apă lină”;  
Festivalul raional al măştilor ,,Cimişlia în Carnaval,, Festivalul-concurs al 
interpreţilor de folclor „Trandafir de pe cetate”; Festivalul-concurs naţional al 
interpreţilor fluierari şi al formaţiilor de fluieraşi; Festivalul de dans popular pentru 
copii şi adolescenţi „Cine joacă horele”; Sărbătoarea meşterilor populari „La 
poalele Ţiglei”, Festivalul Naţional de Folclor „La Nistru la mărgioară”; 
Sărbătoarea meşterilor populari „La poalele Ţiglei”; La izvorul Osoiencelor- 
Festivalul-concurs naţional al dinastiilor de  familie (bienal); Festivalul-concurs al 
cântecului şi dansului popular „La umbra stejarului” precum și altele peste 60 de 
activități realizate pe parcursul anului 2014 în întreaga țară. 

Realizarea studiilor 
de monitorizare a 
participării culturale 

Ministerul Culturii; 
Autorităţile 
administraţiei 
publice locale 

Studiul anual, realizat Parțial realizat/ Anual activitatea culturală, precum și participarea culturală este 
monitorizată statistic. Astfel, în anul 2014, în cazul instituțiilor subordonate 
Ministerului a fost înregistrat un număr de 472,1  spectatori.  
În cazul serviciilor/secțiilor/direcțiilor de cultură 10095, 6 spectatori. 

4.2. Maximizarea 
beneficiilor sociale ale 
culturii, astfel încît gradul 
de intoleranţă al cetăţenilor 
din republică să scadă cu 
2% anual şi cu minimum 
14% pînă în 2020 

Dezvoltarea 
parteneriatelor de 
incluziune socială cu 
şcolile, administraţia 
publică locală şi cu 
organizaţiile culturale          
 

Ministerul Culturii; 
Ministerul 
Educaţiei; 
Autorităţile 
administraţiei 
publice locale; 
Instituţia publică 
naţională a 
audiovizualului 
Compania 
„Teleradio- 
Moldova” 

Gradul de intoleranţă al 
cetăţenilor, scăzut cu 2% 
anual 

Nerealizat. 

 Implicarea 
organizaţiilor social-
culturale  în 
promovarea egalităţii 
prin cultură. 

Ministerul Culturii  Proiecte finanţate anual Realizat/ Printre proiectele asociațiilor obștești susținute financiar sunt și cele care 
promovează egalitatea prin cultură - 4 proiecte. 

 Contactarea celor mai 
mari comunităţi de 

Ministerul Culturii; 
Biroul pentru 

Comunităţi contactate; 
acorduri de parteneriate 

Realizat/ Întru realizarea acestei acțiuni au fost întreprinse următoarele activități: 
- promovarea artiștilor originari din Moldova la acțiunile culturale din țară: 
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conaţionali în ţările 
lumii 

Relaţii cu Diaspora semnate a. Prezentarea în cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, 
ediţia a XVIII-a a autorilor din diasporă: Seria de cărţi „O inimă de broscuţă”, vol. 
I-III, de Gheorghe Vîrtosu (Marea Britanie) și „Dar sfânt” de Valentina Moşneaga-
Mitrofan (Italia). 
b. Pentru prima dată în Moldova, opt artiști plastici moldoveni stabiliți în Rusia, și-
au expus lucrările în cadrul unei expoziții la galeria „Constantin Brâncuși” cu 
genericul ”Republica Moldova se regăsește în picturile noastre”. În cadrul 
expoziției au fost prezentate lucrările artiștilor Botnariuc Sergiu (pictură, grafică); 
Verdianu Dumitru (sculptură); Kalîn Artur (pictură); Marinuța Aurel (pictură); 
Nemerenco Nadejda (arte decorative); Tăbîrță Luminița (pictură); Telipan Larisa 
(grafică); Cebotari Veaceslav (pictură). 
c. Ministerul Culturii cu suportul Muzeului Național de Artă al Moldovei și 
Ambasadei Republicii Moldova în Belgia vor organiza în luna octombrie 2014, 
expoziţia sculptorului şi pictorului franco-belgian Idel Ianchelevici, originar din 
Republica Moldova. 
- promovarea valorilor culturale naționale în țările-gazdă ale cetăţenilor stabiliţi cu 
traiul peste hotare 
a. Ministerul Culturii a organizat Zilele Culturii Republicii Moldova în Republica 
Azerbaidjan: concert susţinut de Ansamblul de muzică populară şi dans „Fluieraş”; 
concert susținut de Formaţia Trigon; expoziţie de Mihai Potârniche. La eveniment 
au participat şi reprezentanţii diasporei moldoveneşti din Azerbaidjan. 
b. Turneul Orchestrei Fraţilor Ştefăneţ şi al interpretei Geta Burlacu – Germania, 
Olanda, Marea Britanie. Repertoriul a inclus muzică populară moldovenească, suite 
pentru vioară, ţambal, acordeon, clarinet şi trompetă. 
- participarea diasporei la sărbătorile naţionale și facilitarea legăturilor dintre 
persoanele din Republica Moldova și cele din diasporă: 
a. În cadrul Zilelor Diasporei – Ministerul Culturii a susținut financiar organizarea 
următoarele acțiuni: Teatrul Republican de Păpuși ”Licurici” a prezentat un 
spectacol pentru copii; Nicolae Gribincea și ansamblul ”Plăieșii” au susținut un 
concert de excepție; tinerii interpreți de la Ansamblul Romanița au susținut un 
program artistic; Programul BIBLIOBUS a organizat un recital de poezie. 

4.4. Stabilirea şi dezvoltarea 
cone-xiunilor cu diaspora 
moldovenească, astfel încît 
anual să fie organizate cîte 
cinci proiecte comune cu 
diaspora din diferite ţări 

Susţinerea şcolilor de 
studiere a tradiţiilor 
naţionale cu copiii 
din diasporă 

Ministerul Culturii;   
Ministerul 
Educaţiei;   Biroul 
pentru Relaţii cu 
Diaspora 

Proiect-pilot 
implementat; 
şcoli deschise 
 

Realizat de către BRD 
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 Organizarea în 
comun a 
evenimentelor 
internaţionale 
 

Ministerul Culturii;  
Biroul pentru 
Relaţii cu Diaspora 

2 evenimente organizate 
anual 
 

Realizat/ În anul 2014 pot fi remarcate organizarea și desfășurarea următoarelor 
evenimente: 
-“Festivalul Ouălor Încondeiate” – organizat de Centrul de Artă şi Cultură „Trei 
Culori” din Portugalia în parteneriat cu Ministerul Culturii și Biroul Relații cu 
Diaspora. 
- Susținerea de către Minister a vernisajului expoziţiei „Icone della Bessarabia” în 
oraşul Florenţa, Italia. În cadrul expoziţiei au fost etalate 15 icoane basarabene a 
secolelor XVII-XIX din colecţia de artă religioasă a Muzeului Naţional de Artă al 
Moldovei. Expoziţia a fost vizitată şi de reprezentanţii diasporei moldoveneşti din 
Italia. 
- În cadrul Festivalului Internaţional de Muzică „Mărţişor 2014” şi a Festivalului de 
Operă şi Balet «Maria Bieşu», au fost invitaţi artişti din diaspora moldovenească de 
peste hotare. Baletului din Kiev condus de Radu Poclitaru, originar din Republica 
Moldova a prezentat în cadrul Festivalului Mărțișor – 2014, piesa „Lacul 
Lebedelor”. Violonista Valeria Nasushkina (Spania) originară din Moldova a 
prezentat un spectacol de excepție în cadrul aceluiași festival. 

4.5. Consolidarea cooperării 
internaţionale în domeniul 
culturii, astfel încît, anual, 
zece artişti să participe la 
programele comune 
culturale şi să fie finanţat un 
proiect cultural 
internaţional 

Dezvoltarea şi 
promovarea 
brandbookului de 
ţară, în parteneriat cu 
autorităţile 
administrative 
relevante. 
 

Ministerul 
Economiei; 
Ministerul Culturii; 
Academia de Ştiinţe 
a Moldovei; 
Camera de Comerţ 
şi Industrie; 
Ministerul 
Afacerilor Externe 
şi Integrării 
Europene; 
Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea 
Intelectuală  

Brandbook de ţară 
dezvoltat şi promovat 

Nerealizat. 

 Acordarea premiilor 
şi diplo-melor 
laureaţilor 
concursurilor şi 
festivalurilor 
internaţionale 

Ministerul Culturii    Burse alocate; premii 
acordate 
 

Realizat/ In anul curent, la recomandarea comună a AGEPI și Ministerului Culturii, 
Organizația Mondială pentru Proprietatea Intelectuală a acordat Medalia de aur 
pentru Creativitate dlui Igor Cobîleanschi, renumit scenarist si regizor de film, 
reprezentant al tinerei generații de cineaști din republică, pentru aportul său la 
promovarea industriei filmului autohton și imaginii Republicii Moldova peste 
hotare. 
A avut loc organizarea și desfășurarea Concursului privind desemnarea laureaţilor 
Premiilor Ministerului Culturii (10 domenii). În cadrul Galei Premiilor Ministerului 
Culturii au fost acordate 10 premii pentru 10 domenii. 
 

Direcția Analiză,  
Monitorizare și Evaluare a Politicilor 
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