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APROBAT 
  

_______________  
 

Monica BABUC 
  

 

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNI 
al Ministerului Culturii pentru anul 2015 

 

Obiective/acţiuni 
Indicatori de 
produs/rezultat 

Termen de 
realizare 

Responsabil 

Obiectiv general nr.1: Asigurarea cadrului legislativ, normativ și de politici pentru dezvoltarea culturii 
 
Obiectiv specific nr.1.1: Elaborarea cadrului legislativ, normativ și de politici pentru domeniul patrimoniului cultural 

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.192/ 30.09.2011) 

Proiect de lege și HG 
elaborat 

Tr. I DPC 

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

Tr. III DPC 

Promovarea proiectului de Lege privind mormintele şi operele comemorative de război Proiect de lege și HG 
elaborat 

Tr. I DPC 

Elaborarea proiectului Legii muzeelor (redacție nouă) Proiect de lege și HG 
elaborat 

Tr. III DPC 

Elaborarea proiectului de Lege privind completarea legii privind autoritățile publice locale 
(compartimentul patrimoniu cultural) 

Proiect de lege și HG 
elaborat 

Tr. IV DPC 

Finalizarea proiectului Regulamentului privind importul şi exportul bunurilor culturale 
mobile 

Proiect de Regulament și 
HG elaborat 

Tr. II DPC 

Elaborarea proiectului Regulamentului Cadastrului Arheologic (Impl: Lege nr. 
218/1.09.2010) 

Proiect de Regulament și 
HG elaborat 

Tr. III DPC 

Elaborarea proiectului privind normele şi preţurile de evaluare a lucrărilor de cercetare 
arheologică (Impl: Lege nr. 218/1.09.2010) 

Proiect Norme și de HG 
elaborat 

Tr. IV DPC 

Elaborarea proiectului privind modificarea şi completarea Regulamentului privind evidenţa şi 
conservarea patrimoniului cultural mobil (Impl: Lege nr.280/27.12.2011). 

Regulament aprobat Tr. IV DPC 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 
produs/rezultat 

Termen de 
realizare 

Responsabil 

Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național de Conservare 
și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial (Impl: Legea nr.58/29.03.2012). 

Proiect de Regulament și 
HG elaborat 

Tr. III DPC 

Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției de inspectare și restaurare 
a monumentelor. 

Proiect de Regulament și 
HG elaborat 

Tr. II DPC 

Elaborarea Programului de Stat privind protejarea și promovarea patrimoniului cultural 
național inclus în listele UNESCO 

Proiect program și HG 
elaborat  

Tr. III DPC 

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

Elaborarea proiectului Regulamentul privind principiile de intervenţie la bunuri cu statut de 
monument, în zonele lor de protecție şi în zonele construite protejate. 

Proiect de Regulament 
elaborat 

Tr. IV DPC 

Elaborarea Indicațiilor metodice privind procedura de înfiinţare a monumentelor de for public 
şi a principiilor de intervenţie la monumentele de for public. 

Indicaţii metodice aprobate Tr. II DPC 

Elaborarea Normelor metodologice de evaluare a bunurilor culturale mobile susceptibile de a 
fi înscrise în Registrul patrimoniului cultural naţional mobil (la categoria ”A” şi ”B”) 

Norme metodologice 
aprobate 

Tr. III DPC 

Elaborarea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național al 
Monumentelor Istorice 

Proiect de Regulament  
elaborat 

Tr. IV DPC 

Elaborarea Regulamentelor privind registrele de patrimoniu cultural național (monumente 
istorice, de for public, patrimoniu mobil, muzee)  

4 Regulamente aprobate Tr. IV DPC 

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

Elaborarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii culturii Proiect de lege și HG elaborat Tr. III DAIAIC , 
DAMEP 
DFEC 

Elaborarea proiectului Legii cu privire la biblioteci (redacţie nouă)   Proiect de lege și HG elaborat Tr. IV DAIAIC 

Elaborarea proiectului de lege privind modificarea și suplimentarea Legii nr. 939/20.04.200 
cu privire la activitatea editorială 

Proiect de lege și HG elaborat Tr. IV DAIAIC 

Elaborarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii cu privire la oamenii 
de creaţie şi uniunile de creaţie nr. 21 din 01.03.2013 

Proiect de lege și HG elaborat Tr. II DAIAIC 

Elaborarea politicii publice în domeniul industriilor creative şi culturale “Creşterea ponderii 
economice a industriilor culturale/creative” 

Politică publică elaborată Tr. I DAIAIC, 
DFEC 

Elaborarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului Național al 
Cinematografiei 

Proiect de Regulament și 
HG aprobat 

Tr. III  DAIAIC 

Elaborarea Regulamentului de finanțare a cinematografiei Regulament aprobat Tr. IV DAIAIC 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 
produs/rezultat 

Termen de 
realizare 

Responsabil 

DFEC 

Elaborarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Arhivei Naționale de Film Regulament aprobat Tr. III DAIAIC 

Elaborarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Registrului cinematografic. Regulament aprobat Tr. III DAIAIC 

Elaborarea proiectului Regulamentului Institutului Cultural al Republicii Moldova  Regulament și HG elaborat Tr .IV DCI 

Aprobarea proiectului Programului de descentralizare a sectorului Cultură Proiect HG aprobat Tr. III DAMEP 

Elaborarea proiectului de lege despre aderarea RM la Programul UE Europa Creativă  Proiect lege și HG elaborat Tr. II-III   DCI 

Elaborarea Regulamentului de activitate al colectivelor artistice de amatori Regulament aprobat Tr. II DAMEP 
DAIAIC 

Elaborarea Regulamentului privind Sistemul Infrastructural Biblioteconomic Integrat din 
cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci 

Regulament aprobat Tr.III DAIAIC 

Elaborarea formularului Raportul statistic nr. 6-c ”Activitatea bibliotecilor” în conformitate 
cu standardul SM ISO 2789:2015. 

Formular aprobat Tr.II DAIAIC 

Elaborarea Regulamentului-cadru cu privire la biblioteca electronică Regulament aprobat Tr.III DAIAIC 

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

Elaborarea Regulamentului Sistemului de formare continuă a bibliotecarilor din Republica 
Moldova 

Regulament aprobat Tr.III DAIAIC 

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

HG elaborat  
Tr. III DG, 

DAMEP, 
DPC, DFEC, 
DAIAIC 

Elaborarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii cu privire la teatre, 
circuri şi organizaţii concertistice nr.1242 din 15.10.2003 

Proiect de lege și HG 
elaborat 

Tr. III DAIAIC 

Elaborarea proiectului Regulamentului Comisiei Naţionale pentru UNESCO  Proiect de Regulament și HG  
elaborat 

Tr. II DCI 

Elaborarea Regulamentului privind Centrul de Formare în domeniul Culturii Regulament aprobat Tr. II DAMEP 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 
produs/rezultat 

Termen de 
realizare 

Responsabil 

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

Elaborarea Regulamentului privind funcţionarea instituţiilor de învăţământ artistic extraşcolar Regulament aprobat  Tr. II DAIAIC, 
DFEC 

Racordarea actelor normative din domeniul educației artistice la prevederile Codului 
educației  

8 Regulamente aprobate  Tr. I-IV DAIAIC 

Revizuirea Nomenclatoarelor meseriilor/profesiilor şi specialităţilor pentru instruirea şi 
pregătirea cadrelor în învăţământul secundar profesional şi pregătirea cadrelor în 
învăţământul mediu de specialitate în conformitate cu standardele europene (Eurostat) 

Nomenclatoare de meserii şi 
specialităţi aprobate 

Tr. II DAIAIC 

Elaborarea standardelor ocupaţionale pentru domenii de activitate vocaţional/tehnice 5 standarde ocupaţionale 
aprobate 

Tr. III DAIAIC 

Elaborarea Cadrului naţional al calificărilor pentru învăţământul vocaţional/tehnic 2 standarde aprobate Tr. II DAIAIC 

Obiectiv specific nr. 1.5: Elaborarea cadrului legislativ, normativ și de politici pentru perfectarea mecanismelor de finanțare a culturii 

Elaborarea Regulamentului privind finanțarea acțiunilor culturale pe bază de proiecte și 
priorități sectoriale 

Regulament aprobat Tr. III DAIAIC 
DFEC 

Elaborarea Regulamentului privind modul de finanțare a instituțiilor teatral-concertistice Regulamentul aprobat 
 

Tr. IV DAIAIC 
DFEC 

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 

Inventarierea şi documentarea patrimoniului cultural naţional Inventariat/documentat:5 
elemente PCI; 300 situri 
arheologice; 5000 obiecte 
Pcm 

Tr. I-IV DPC 

Elaborarea/actualizarea Registrelor patrimoniului cultural naţional (situri arheologice, 
monumente istorice, de for public, patrimoniu mobil, imaterial) 

5 Registre elaborate la 50%,   
1 Registru actualizat 

Tr.IV DPC 
 

Promovarea proiectului-pilot de testare a elaborării Cadastrului Arheologic în baza 5 situri 
arheologice din zona Orheiului Vechi  

1 proiect-pilot realizat Tr.IV DPC 

Digitizarea patrimoniului cultural naţional imobil (situri arheologice, monumente istorice, 
patrimoniu mobil) 

Termeni de referință 
elaborați 

Tr.IV DPC 

Obiectiv specific nr.2.2: Valorificarea și integrarea patrimoniului cultural în proiecte de dezvoltare comunitare și naționale 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 
produs/rezultat 

Termen de 
realizare 

Responsabil 

Desfășurarea proiectului COMUS - Strategii urbane conduse de către comunităţile locale din 
oraşele istorice 

Proiect demarat Tr. I-IV DCI 
DPC 

Organizarea Seminarului internațional regional ”Patrimoniul cultural pentru dezvoltare urbană 
durabilă” în cadrul Zilelor europene ale patrimoniului 

Seminar desfășurat Tr. III DPC 
DCI  

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

Promovarea Peisajul Arheologic Orheiul Vechi în Lista Patrimoniului Mondial-UNESCO Program de acțiuni aprobat 
și promovat 

Tr. I-IV DPC 
DCI 

Promovarea Practicilor culturale asociate Zilei de 1 Martie în Lista Reprezentativă a 
Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității – UNESCO (proiect România – Republica 
Moldova) 

Program de acțiuni aprobat 
și promovat 

Tr. I-IV DPC 
DCI 

Finalizarea dosarului Tehnici tradiționale de realizare a scoarței și promovarea în Lista 
Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității - UNESCO  (proiect 
România – Republica Moldova) 

Dosar elaborat și promovat Tr. II DPC 
DCI 

Elaborarea și depunerea proiectelor culturale la Fondul pentru Diversitate Culturală UNESCO 2 proiecte depuse Tr. I-II DCI 

Școlarizarea actorilor culturali din Republica Moldova în problema elaborării proiectelor în 
cadrul programului Europa Creativă.  

2 seminare organizate Tr. II-IV DCI 

Elaborarea studiului privind implementarea Indicatorilor Culturali UNESCO, şi formarea 
grupului naţional de lucru pentru implementarea indicatorilor respectivi. 

Studiu elaborat Tr. I-IV DCI 
DAMEP 
DFEC 

Elaborarea studiului cu privire la piaţa culturală din ţară    Studiu elaborat şi publicat Tr. IV DAIAIC 

Elaborarea și promovarea spre aprobare a Memorandumului privind combaterea traficului ilicit 
de bunuri culturale și Memorandumului cu privire la cooperare în domeniul patrimoniului 
cultural între statele membre OCEMN și desfășurarea activităților culturale în cadrul Grupului 
de lucru OCEMN. 

2 Memorandum-uri 
elaborate și 3 acțiuni 
realizate 

Tr. II-IV DCI 

Obiectiv general nr. 3: Modernizarea infrastructurii culturale naționale 

Obiectiv specific 3.1:Asigurarea dezvoltării infrastructurii culturale naționale 

Promovarea politicii de formare a centrelor culturale comunitare Concept elaborat Tr. IV DAMEP 

Monitorizarea implementării Programului Novateca în bibliotecile publice 300 biblioteci modernizate Tr. I- IV DAIAIC 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 
produs/rezultat 

Termen de 
realizare 

Responsabil 

Elaborarea studiilor de fezabilitate a instituțiilor culturale (case de cultură, biblioteci, instituții 
teatral-concertistice) 

3 studii de fezabilitate 
elaborate 
 

Tr. IV DAIAIC 
DFEC 

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 

Crearea e-Serviciilor muzeelor naționale 2 servicii electronice create Tr. IV e-Trans-
formare, 
DPC 

Formarea sistemului informațional e-Cultura Concept e-Cultura elaborat Tr. IV e-Trans-
formare 

Digitizarea colecțiilor naționale de carte (BND Moldavica, OPAC) Unități digitizate Tr. II-IV  DAIAIC 
e-Trans-
formare 

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  
(Festivalul Internaţional a şcolilor de teatru şi film „ClassFest”, Concursul republican al 
tinerilor talente: şcolile de arte, muzică şi arte plastice,  Concursul internaţional al tinerilor 
interpreţi “E. Coca”, Concursul internaţional de interpretare instrumentală şi vocală al 
Colegiului „Ştefan Neaga”) 

4 acțiuni cultural-educative 
desfăşurate 

Tr. I-III DAIAIC 

Coordonarea procesului de elaborare a Planurilor de Studii pentru specialitățile cu profil 
cultural din învățământul superior, vocațional-tehnic, liceal, general și extrașcolar  

Planuri de studii aprobate Tr. III-IV DAIAIC 
 

Promovarea parteneriatelor de incluziune socială 3 acorduri promovate  Tr. I-IV DAIAIC 
DCI, 
DAMEP 

Organizarea acțiunilor comune la nivel local pentru stimularea educației artistice non formale 
și a schimbului de bune practici 

4 acțiuni realizate   Tr. I-IV DAIAIC 

Obiectiv specific nr. 4.2: Promovarea creativității artistice și a valorilor culturale 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 
produs/rezultat 

Termen de 
realizare 

Responsabil 

Organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naţionale a Culturii şi desfășurarea Galei Premiilor 
Ministerului Culturii. 

Program de manifestări 
desfășurate 

Tr. I DAIAIC 

Organizarea festivalurilor internaționale de muzică  
(Festivalul internaţional de muzică “Mărţişor – 2015, Festivalul internaţional al vedetelor de 
operă şi balet „Maria Bieşu) 

2 acţiuni culturale 
desfășurate 

Tr. I-III DCI 
DAIAIC 
DFEC 

Organizarea manifestărilor culturale de omagiere a poetului Grigore Vieru cu prilejul 
aniversării a 80 de ani de la naștere  și a artistului poporului Vladimir Curbet cu prilejul 
aniversării a 85 ani 

2 programe de manifestări 
culturale desfășurate  

Tr. I, III DAIAIC 
DFEC 

Sprijinirea și promovarea acțiunilor culturale majore de muzică, teatru și film 
(Festivalul Național de Teatru, Festivalul Internaţional al filmului documentar „Cronograf”, 
Festivalul Internaţional de etno-jazz „Trigon“, Festivalul internaţional “Nopţile pianistice”, 
Festivalul Internaţional “BACH” 

6 acțiuni culturale 
desfășurate 

Tr. II-IV DCI 
DAIAC, 
DFEC 

Sprijinirea și promovarea acțiunilor culturale de artă populară tradițională 
(Parada Portului Popular, ed. III, Festivalul Iei, Festival concurs-naţional al interpreţilor 
cântecului popular ”Nicolae Sulac”) 

3 acțiuni realizate Tr. II-IV DAIAIC 
DPC 

Sprijinirea și promovarea acțiunilor culturale majore de artă contemporană 
(Salonul de primăvară: expoziţie de artă contemporană, Saloanele Moldovei: expoziţie 
concurs de artă contemporană, Autumnala 2015: expoziţie de artă contemporană, Bienala 
internațională de artă contemporană) 

4 acțiuni culturale realizate Tr. II-IV  DPC 

Promovarea și monitorizarea proiectelor culturale ale asociațiilor obștești ediția 2015 62 proiecte desfășurate, 
monitorizate  

Tr. I-IV DG, DFEC 

Organizarea și desfășurarea concursului proiectelor culturale ale asociaţiilor obşteşti ediția 
2016 

Concurs organizat și 
desfășurat 

Tr. II-IV DAIAIC 

Creșterea colecțiilor patrimoniale de stat prin achiziții de opere  de artă plastică 20 opere achiziționate Tr. IV DPC 
DFEC 

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 ed. XXV, Salonul Internaţional de 
Carte ed. XXIV, Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii ed. V, Târgul de carte Gaudiamus 
București-Chișinău, Târgul de carte la Frankfurt) 

5 acțiuni culturale 
desfășurate 

Tr. II-III DAIAIC 

Organizarea și desfășurarea concursului proiectelor editoriale ediția 2016 Concurs organizat și 
desfășurat 

Tr. II-IV DAIAIC 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 
produs/rezultat 

Termen de 
realizare 

Responsabil 

Editarea operei poetului Grigore Vieru 2 volume editate Tr. II DAIAIC 

Formarea sistemului de raportare online oferit de Novateca pentru colectarea datelor statistice 
din Sistemul Naţional de Biblioteci 

Sistem aprobat Tr. II DAIAIC 

Obiectiv specific 4.4: Promovarea culturii şi asigurarea accesului cetăţenilor la valorile culturale 

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 

Promovarea proiectelor de cooperare dintre instituţiile culturale din zona Nistreană 5 proiecte implementate Tr. II-IV DCI, DPC 
DAIAIC 

Obiectiv specific nr. 4.5: Promovarea valorilor culturale naționale prin intermediul relațiilor internaționale 

Participarea la instrumentele de asistenţă tehnică ale UE–TAIEX, Twining  (proiect Twining 
în domeniul fortificării capacităţilor în domeniul protejării patrimoniului cultural și  două 
proiecte TAIEX pentru expertiză, workshop şi vizite de studiu) 

3 proiecte demarate Tr. III 
 

DCI 

Participarea Ministerului Culturii la a doua etapă a Programului Cultural al Parteneriatului 
Estic  

3 acţiuni realizate Tr. II DCI 

Elaborarea în comun cu Comisia Europeană a unui studiu cu privire la situaţia cadrului legal şi 
analiza situaţiei cinematografiei în ţările Parteneriatului Estic. 

Studiu elaborat Tr. II DCI 

Elaborarea în comun cu Comisia Europeană a unui studiu privind cartografierea potențialului 
industriilor creative în ţările Parteneriatului Estic. 

2 studiu elaborate şi publicate Tr. II-IV DCI 

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

Promovarea proiectelor comune cu Institutul Cultural Român, Alianța Franceză, Institutul 
Polonez și Centrul Rus de Știință și Cultură 

15 proiecte implementate   Tr. I-IV DCI 

Coordonarea activităților culturale de susținere a reprezentanței Moldovei la Expoziția 
Mondială Expo Milano - 2015 

2 acțiuni realizate  Tr. II-III DAIAIC 
DCI, DFEC 

Crearea Biroului Național al Programului Europa Creativă Birou creat Tr. III DCI 

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

Obiectiv specific nr.5.1: Promovarea managementului de performanță în instituţiile de cultură 

Promovarea proiectelor pilot de implementare a managementului de performanță în instituții 2 proiecte implementate  Tr. IV DAIAIC,  
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 
produs/rezultat 

Termen de 
realizare 

Responsabil 

teatral-concertistice DAMEP 

Analiza activităţii economico-financiare şi cultural-educative a instituţiilor teatral-
concertistice și muzeale 

2 rapoarte analitice Tr. III DFEC 
DAMEP 

Obiectiv specific nr.5.2. Asigurarea procesului de instruire profesională a managerilor și specialiștilor din sfera culturii 

Crearea Centrului de Formare continuă în domeniul culturii  Centru creat Tr. IV DAMEP 

Atestarea cadrelor bibliotecare  Cadre atestate Tr. II -III DAIAIC 

Atestarea colectivelor artistice model  Colective atestate Tr. II-III DAIAIC, 
DAMEP 

Obiectiv specific nr. 5.3: Consolidarea procesului participativ şi asigurarea transparenţei în activitatea decizională 

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

Crearea platformei de discuții cu instituțiile independente din domeniu Platformă creată, Plan de 
comunicare elaborat 

Tr.I-IV SIC 

Obiectiv specific nr. 5.4: Asigurarea implementării unui management eficient în cadrul Ministerului Culturii 

Elaborarea proiectului de buget pentru anul 2016 și estimărilor pentru anii 2017-2018 
 

Proiect elaborat 
 

Tr. III DFEC 

Elaborarea prognozei de dezvoltare sectorială pe termen mediu în domeniul culturii 
 

CBTM elaborat Tr. I DAMEP 
DFEC 

Monitorizarea activității economico-financiare a instituțiilor subordonate ministerului 
 

Rapoarte anual, trimestrial, 
semestrial 

Tr. I-IV DFEC 

Monitorizarea implementării documentelor de politici și planificare strategică în domeniul 
culturii 

10 rapoarte elaborate Tr. I-IV  DAMEP  
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Abrevieri: 
MC - Ministerul Culturii 
DGPC - Direcţia generală politici culturale 
DAIAIC - Direcţia Arte, Învățământ Artistic şi Industrii Culturale 
DPC - Direcția Patrimoniu Cultural  
DCI - Direcția Cooperare Internațională 
DAMEP - Direcţiei Analiză, Monitorizare şi Evaluare a Politicilor 
DFEC- Direcţia Finanţe şi Evidenţă Contabilă 
SRU - Serviciul Resurse Umane 
SIC - Serviciul Informare și Comunicare 
SAI - Serviciul Audit Intern 
SJ - Serviciul Juridic 
SeT - Serviciul e-Transformare 
 
 


