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APROBAT 

  

_______________  

 

Monica BABUC 

                                                                                                  Raport de activitate al Ministerului Culturii 

                  pentru Semestrul I al anului 2016 
 

1. Sumar executiv 

1. Elaborarea și adoptarea cadrului normativ și legislativ.  

Au fost elaborate 19 acte normative și legislative, fiind aprobate 11 acte normative și 2 legislative. Menționăm, Legea nr. 61 din 25 februarie 2016 privind modificarea 

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. 

2. Semnarea Acordurilor/Memorandumurilor de colaborare/de înțelegere (6)  

• 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). 

Memorandumul prevede elaborarea planului de amenajare a teritoriului Rezervației cultural-naturale “Orheiul Vechi”, elaborarea Strategiei privind dezvoltarea 

turismului în Rezervația cultural-naturală “Orheiul Vechi” pentru anii 2016-2025, precum și îmbunătățirea promovării Orheiului Vechi ca destinație turistică, promovarea 

acțiunilor culturale. 

• 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).  

 Aranjamentul administrativ prevede conservarea, punerea în valoare şi gestionarea patrimoniului mobil, arhitectural şi urban, și consolidarea competenţelor 

profesionale pentru cei ce activează în domeniul patrimoniului cultural, prin formarea de cadre şi specialişti în Republica Franceză sau în Republica Moldova. 

  Prezentul aranjament administrativ între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Comunicării al Republicii Franceze este primul tratat 

internațional semnat în domeniul patrimoniului cultural între aceste două state. 

• 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. 

 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:  
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- 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. 

- 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, specializările Istorie și Arhitectură. În cadrul taberei au fost organizate vizite la instituții publice, la 

obiective culturale și istorice din București și din țară. 

- la Chișinău a avut loc Conferinţa știinţifică internaţională ”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. 

În baza parteneriatului semnat, Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni va sprijini Târgul de Carte “ Bookfest” de la Chişinău, care va avea 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 pentru a sprijini, dezvolta şi promova tehnologiile noi şi 

serviciile inovatoare de bibliotecă pentru copii la nivel naţional şi pentru a instrui bibliotecarii în implementarea serviciilor noi şi modernizarea bibliotecilor pentru copii. 

Până la etapa actuală au fost desfășurate 3 sesiuni de instruire cu îndrumătorii de lectură (bibliotecari, pedagogi, părinți etc.) ;  

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

Centrele vor beneficia de: instruiri avansate pentru directori și traineri-bibliotecari; suport în diversificarea serviciilor noi de bibliotecă prin participarea la vizite de studiu și 

schimburi de experiență atât la nivel național cât și internațional; dotarea cu echipament adițional modern precum tablete, TV, camera, software pentru conferințe web, după 

necesitate și profilul activităților noi implementate ș.a. 

- Creșterea vizibilității bibliotecii, a rolului și diversificarea funcțiilor acesteia drept o instituție care răspunde nevoilor comunității 

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

Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al României în anul 2014.  

Astfel: 

- restaurarea Muzeului Național de Arte se află la etapa de dare în exploatare;   

- construcţia edificiului Teatrului Muzical - Dramatic „B.P. Haşdeu” din or. Cahul – se află la etapa de executare a lucrărilor de temelie;  

- restaurarea şi reparaţia capitală a edificiului Sălii cu Orgă din mun. Chişinău – etapa de executare a lucrărilor de reparație și restaurare a fațadelor și a demisolului.  
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4. Organizarea și desfășurarea activităților cu impact asupra publicului (47, dintre care 14 sunt conferințe/seminare, 9 – activități la care ministerul a fost partener, 24 

evenimente organizate de minister), printre care: 

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). În 

anul 2015 au fost proiectate aproape 50 de filme documentare din 22 țări, selectate din cele peste 600 de filme expediate de regizori și producători din diferite colțuri ale 

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

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.  

 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 din cadrul programului.   

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. 
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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 

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. 

Promovarea proiectului de Lege privind 

mormintele şi operele comemorative de război. 

Proiect de lege și HG 

aprobat 

Tr. II DPC Realizat parțial/ Proiectul a fost prezentat 

Guvernului la data de 02.06.2016 prin scrisoarea 

numărul 04-07/758. 

Elaborarea proiectului Legii muzeelor (redacție 

nouă). 

Proiect de lege și HG 

aprobat 

Tr. II DPC Realizat parțial/ Proiectul Legii Muzeelor se află 

în examinare la Ministerul Justiției. 

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 parțial/ Proiectul programului este avizat 

de instituțiile de resort, de CALM, obținând 

totodată expertiza juridică. Proiectul programului 

a fost prezentat Guvernului spre examinare și 

aprobare. 

Elaborarea proiectelor HG privind edificarea unor 

monumente de for public. 

5 proiecte de HG 

aprobate 

Tr. I-IV DPC Realizat/ Au fost aprobate: 

- HG Nr. 595 din  13.05.2016 privind edificarea în 

satul Costeşti, raionul Ialoveni a monumentului 

domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt; 

- HG Nr.852 din 08.07.2016 privind edificarea în 

oraşul Leova 

a bustului sculptorului Idel Ianchelevici; 

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%. 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 
Termen de realizare Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

Elaborarea Regulamentelor privind registrele de 

patrimoniu cultural național (monumente de for 

public, patrimoniu mobil, muzee).  

3 Regulamente 

aprobate 

Tr. II-IV DPC Realizat parțial/ Regulament privind Registrul 

Național al Monumentelor de For Public și 

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 

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/ Până la momentul actual au fost 

întreprinse următoarele acțiuni: 

- Au fost aprobați termenii de referință privind 

elaborarea studiului Potențialul industriilor 

creative în Republica Moldova, prin intermediul 

programului Cultura al Parteneriatului Estic;  

- A fost semnat Memorandumul de Înțelegere între 

Ministerul Culturii, Agenția Turismului și 

Proiectul de Competitivitate finanțat de către 

Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare 

Internațională (USAID). Memorandumul prevede 

acordarea asistenței tehnice și financiare 

pensiunilor rurale și centrelor meșteșugărești din 

zonă prin intermediul Programului de granturi 

pentru diversificarea produselor turistice oferite, 

precum și îmbunătățirea facilităților și calității 

acestora. 

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

performanţă în instituţiile de cultură 

 

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. 

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 

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 

învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar, aprobat prin Hotărîrea de 

Guvern nr. 853 din 14.12.2015. 

Elaborarea Cadrului naţional al calificărilor 

pentru învăţământul vocaţional/tehnic. 

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

în lucru. 

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 fazei operaţionale a 

proiectului COMUS al Consiliului Europei. 

În perioada 11-12 mai 2016, la Chişinău şi Soroca 

a avut loc al doilea atelier de formare a actorilor 

locali antrenaţi în implementarea proiectului 

comun al Uniunii Europene şi Consiliului Europei 

– “Strategii urbane ghidate de comunitate în oraşe 

istorice” (COMUS). 

- Este în curs de elaborare raportul naţional privind 

implementarea Convenţiei UNESCO din 2003. 

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/ A fost semnat 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 

(21.04.2016). 

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/ HG 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 Dosar depus Tr. II DPC Realizat/ Dosarul „Practicile culturale asociate zilei 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 
Termen de realizare Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

„Practicile culturale asociate Zilei de 1 martie” și 

retrimiterea formularului îmbunătățit  și a 

materialelor aferente la UNESCO. 

 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. 

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 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. 

Calcularea indicatorilor UNESCO Cultura pentru 

dezvoltare și elaborarea studiului  

aferent. 

Studiu elaborat Tr. I-III DCI 

DAMEP 

DFEC 

Realizat/ În semestrul I au fost întreprinse 

următoarele:  

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; 

 Până la etapa actuală, sunt următoarele rezultate 

preliminare: au fost calculați 17 indicatori (din 22) 

de la dimensiunile: Participare socială, Egalitate 

gender, Educație, Guvernare, Comunicare, 

respectiv elaborate 12 rapoarte tehnice.  De către 

expertul UNESCO  au fost validați indicatorii de la 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 
Termen de realizare Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

dimensiunea Guvernare și Comunicare.  

   Încă la faza de colectare a datelor se află 

indicatorii dimensiunilor Patrimoniu și Economie. 

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 va 

sprijini Târgul de Carte “ Bookfest” de la Chişinău, 

care va avea 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/ Au fost instruiți 298 bibliotecari (18 

formatori) în următoarele domenii: Concepte de 

Biblioteci Moderne, Tehnologii Informaționale și 

Bazele Calculatorului și Servicii Noi de Bibliotecă. 

La etapa actuală se desfășoară etapa de selectare a 

raioanelor care vor beneficia de programul 

Novateca pentru anul 2017.  

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. 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 
Termen de realizare Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

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. 

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 

Ordin nr. 45 din 10.05.2016 

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 

(47), cum ar fi - seminare, conferințe, festivaluri. 

Organizarea acțiunilor comune la nivel local 

pentru stimularea educației artistice non formale 

și a schimbului de bune practici. 

4 acțiuni realizate   Tr. I-IV DAMEP 

DAIAIC 

 

Realizat/  

A fost organizat și desfășurat - Seminarul 

regional pentru conducătorii instituțiilor muzeale 

„Sporirea capacităților instituțiilor muzeale din 

Republica Moldova în contextul dezvoltării 

strategice a societății”, 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). 

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 Hotărîre a 

Parlamentului cu privire la declararea anului 

2016 Anul Mihai Grecu. 

Organizarea manifestărilor dedicate Zilei 

Naţionale a Culturii şi desfășurarea Galei 

Program de manifestări 

desfășurate 

Tr. I DAIAIC Realizat/ Acţiune desfăşurată. În cadrul Galei 

Premiilor anuale ale Ministerului Culturii, ediția 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 
Termen de realizare Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

Premiilor Ministerului Culturii. 2016 au fost acordate 11 premii în domeniul 

literaturii, teatrului, muzicii, coregrafiei, artelor 

plastice, biblioteconomiei, restaurării, 

conservării patrimoniului cultural şi al 

muzeografiei. Hotărârea 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. 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. 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 
Termen de realizare Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

Sprijinirea și promovarea acțiunilor culturale 

majore de muzică (Festivalul Internaţional 

“BACH”;  Festivalul Internaţional „Nopţile 

pianistice”; Festivalul Internaţional de etno-jazz 

„Trigon“). 

acțiuni culturale 

desfășurate 

Tr. II-IV DCI 

DAIAC, DFEC 

Realizat. 

 

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. 

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. 

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/  

1.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. 

2.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. 

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/ În sem I au fost desfășurate 

următoarele acțiuni:  

- 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”; Seminarul “Managementul  

patrimoniul cultural imobil din Republica 

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

- 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. 

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, 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 
Termen de realizare Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

una legată de promovarea managementului şi 

marketingului muzeal, alta legată de dezvoltarea 

capacităţilor CNC-ului. 

Promovarea inițiativei de creare în cadrul 

Parteneriatului Estic a unei platforme regionale de 

dezvoltare a industriilor creative. 

Platformă regională 

dezvoltată 

Tr.II DCI Realizat. 

Dezvoltarea relațiilor culturale cu diaspora 

moldovenească de peste hotare. 

5 acţiuni realizate Tr. I-IV DCI Realizat parțial/ Asistenţă acordată 

organizaţiilor din diasporă cu ocazia celebrării 

sărbătorii Mărţişorului. 

Un specialist din partea Ministerului Culturii a 

efectuat o vizită de lucru la Londra, Marea 

Britanie în vederea preluării bunelor practici 

privind gestionarea centrelor culturale ale 

diasporei. 

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 

Atestarea cadrelor bibliotecare.  Cadre atestate Tr. II -III DAIAIC Realizat/ Ord.nr.91 din 13 aprilie 2016. 

Ședințele de atestare s-au desfășurat in luna 

mai. 

Urmează elaborarea ordinului pe tara (50 

anexe). 

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 Acțiuni și proiecte Tr.I-IV SIC Realizat/ În sem. I au fost plasate pe portalul 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 
Termen de realizare Responsabil Nivel de realizare/ Descriere succintă 

decizională. mediatizate www.particip.gov.md și făcute public 17 

proiecte de decizii (proiectul documentului, 

nota informativă, alte informații), cu 

respectarea prevederilor privind consultarea 

publică a proiectelor de decizii. Totodată au 

fost scrise și difuzate 160 comunicate de presă 

privind activitățile Ministerului. Au fost 

mediatizate înafară de comunicate încă cca 90 

acțiuni culturale desfășurate inclusiv de 

instituțiile din subordine. 

Consolidarea politicii de comunicare cu societatea 

civilă. 

Plan de comunicare 

aprobat 

Platformă de comunicare 

creată 

Tr.I-IV SIC Realizat parțial/ Planul este elaborat și urmează 

să fie aprobat după consultarea experților. 

Acțiunile sunt planificate pentru anii 2016-2018 

și sunt axate preponderent pe instruire și 

crearea unei platforme colaborative între 

Minister și instituțiile independente. Planul se 

află la moment la consultare la Programul 

pentru Cultură și Creativitate UE-PE 

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

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/ 8 rapoarte elaborate și aprobate. 

Abrevieri: 

MC- Ministerul Culturii                                                                                                        SIC - Serviciul Informare și Comunicare 

DGPC- Direcţia generală politici culturale                                                                           SAI- Serviciul Audit Intern 

DAIAIC- Direcţia Arte, Învățământ Artistic şi Industrii Culturale                                      SJ- Serviciul Juridic 

DPC- Direcția Patrimoniu Cultural                                                                                      S e-Transformare 

DCI- Direcția Cooperare Internațională 

DAMEP- Direcţiei Analiză, Monitorizare şi Evaluare a Politicilor 

DFEC- Direcţia Finanţe şi Evidenţă Contabilă 

SRU- Serviciul Resurse Umane 

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

