
 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA MINISTERULUI CULTURII 

pentru  perioada anului 2015 

 

Sumar executiv 

Raportul de activitate al Ministerului Culturii pentru anul 2015 reflectă gradul de 

realizare a acțiunilor stipulate în Planul de activitate al instituției, elaborat în conformitate cu 

documentele naționale de dezvoltare strategică, documentele de politici culturale și prioritățile 

domeniului culturii. 

Planul ministerului a fost structurat pe 5 obiective care conține 106 de acțiuni. Conform 

rezultatelor obţinute pe parcursul anului, nivelul de realizare a Planului de activitate al 

Ministerului Culturii pentru anul 2015 este de 85% (50%-realizat, 36%-parțial realizat, 11%- 

nerealizat, 3% acțiuni nerealizate/amânate din motive obiective). 

Gradul de realizare a acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni pentru anul 2015 în mod 

comparativ cu anul 2014 este reprezentat în diagrama de mai jos:  

 

 
 

La capitolul monitorizarea activității ministerului și a instituțiilor din subordinea Ministerului 

pentru anul 2015, ținînd cont de subprograme (SB)/direcții strategice (DS), pot fi menționate 

următoarele:    

 

SB: Politici şi management în domeniul culturii.  

În anul de raportare a avut loc: 

- elaborarea a 14 proiecte de acte normative și legislative; 

- aprobarea a 10 acte normative și legislative, printre care Hotărîrea Guvernului nr. 846 privind 

punerea în aplicare a prevederilor Legii cinematografiei nr.116 din 03.07.2014 (privind Crearea 

Centrului naţional de cinematografie), Hotărîrea nr. 194 din  19.11.2015 pentru completarea 

punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului  nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele 

comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova; 

- Aderarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene „Europa Creativă” semnat la 

Bruxelles la 18 martie 2015. - Hotărîrea Nr. 104 din  27.03.2015 cu privire la aprobarea 

proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană 

privind participarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă”: Programul UE pentru 
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sectoarele culturale şi creative şi privind cooperarea dintre Republica Moldova şi Uniunea 

Europeană în subprogramul „Media” al Programului „Europa Creativă”. 

 La 10 decembrie 2015, în incinta Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău a 

avut loc lansarea Programului de Cultură și Creativitate al UE - Parteneriatului Estic. Programul 

de Cultură și Creativitate al UE - Parteneriatul Estic are o durată de 3 ani și este finanțat de către 

Uniunea Europeană cu un buget de 4,29 milioane de euro și are drept scop sprijinirea contribuției 

sectoarelor culturale și creative în munca lor pentru dezvoltarea durabilă umană, socială și 

economică în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Prioritățile 

Programului vizează crearea unui climat favorabil pentru activitățile culturale, acumularea de 

experiență, consolidarea capacităților industriilor creative și culturale, promovarea organizațiilor 

culturale din cadrul Parteneriatului Estic în spațiul cultural european. Programul se va concentra 

pe patru domenii principale, inclusiv: dezvoltarea cercetărilor în baza unui mecanism eficient de 

colectare a datelor, consolidarea capacităților, sensibilizarea opiniei publice și crearea 

oportunităților pentru cooperarea culturală internațională. Subiectele acoperite de Program vor 

aborda etapele managementului de proiect, liderism cultural, cercetări statistice şi culturale, 

activităţi de advocacy, colectare de fonduri, jurnalism cultural și abilităţi de comunicare. 

Acțiunile de formare și instruire ale personalului din cadrul aparatului central al 

ministerului culturii, dar și altor categorii de personal din domeniul culturii au fost asigurate prin 

organizarea și desfășurarea unui șir de schimburi, seminare, workshop-uri, inclusiv cu participare 

internațională. În acest sens, pot fi enumerate: „Seminarul regional privind potenţialul 

sectoarelor culturale şi creative din ţările Parteneriatului Estic” organizat în comun cu Comisia 

Europeană, Workshop-ul „Acțiunile cheie pentru aplicarea cu succes la Programul Europa 

Creativă”, organizat în comun cu Ambasada Franței, Training-ul „Dezvoltarea capacităților 

privind managementul instituțional şi cel al ciclului de proiect”, eveniment organizat de 

Ministerul Culturii în parteneriat cu autoritățile oraşului italian Prato, Seminarele Misiunii 

TAIEX de experți asupra politicilor culturale descentralizate, Seminarul de informare și 

networking privind participarea la Programul UE “Europa Creativă” desfășurat la Iași și 

organizat de Biroul Europa Creativă România din cadrul Ministerului Culturii – Unitatea de 

Management a Proiectului, în parteneriat cu Ministerul Culturii, Sesiuni informative referitoare 

la implementarea proiectului COMUS în orașul Soroca ș.a. 

De către angajații ministerului au fost efectuate studii de vizită în țări precum: România, 

Estonia, Georgia, Polonia, Republica Federală Germania. 

Pentru asigurarea financiară a subprogramului, care include: cheltuieli pentru 

remunerarea muncii colaboratorilor aparatului ministerului și a autorității administrative aflate în 

subordinea ministerului, alte cheltuieli care vizează activitatea aparatului central al ministerului 

culturii, a fost executat, în anul 2015, un buget de 5878,1 mii lei (cu 5,96% mai mult decât în anul 

2014). 

SB: Dezvoltarea culturii 

Monitorizarea activității instituțiilor teatral-concertistice 

În vederea valorificării și promovării culturii, atât ministerul, cât și instituțiile din 

subordinea ministerului au organizat pe parcursul anului manifestări cultural-artistice de 

importanță: 

- Ziua Națională a culturii. În cadrul Galei Premiilor Ministerului Culturii din anul 2015 

au fost acordate 10 premii în domeniul literaturii, teatrului, muzicii, coregrafiei, artelor plastice, 



biblioteconomiei, restaurării, conservării patrimoniului cultural şi al muzeografiei (Hotărârea 

Colegiului din 29.12.2015). 

- Cea de-a 49-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică „Mărţişor” 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 -  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.  

Alte evenimente/acțiuni de importanță organizate de minister sau în parteneriat: Ziua 

Independenței Republicii Moldova, Comemorarea a 80 de ani de la nașterea poetului Grigore 

Vieru, Festivalul Reuniunea Teatrelor Naționale, Festivalul Internațional de Film Documentar 

“Cronograf 2015”, Zilele Culturii Republicii Belarus în Republica Moldova, Proiectul 

cinematografic moldo – franco - german “Retour a Moldova Film”. 

În anul 2015 în cadrul concursului privind finanțarea din bugetul de stat în anul 2015 a 

proiectelor culturale ale asociațiilor obștești, au fost depuse 125 proiecte culturale, dintre acestea 

fiind eligibile 111 proiecte din partea a 67 organizații. Câștigătoare au fost selectate 66 proiecte 

culturale depuse de 47 organizații. Dintre acestea, 7 deși au încheiat contractul de finanțare cu 

Ministerul Culturii, nu au obținut în cele din urmă susținere financiară completă, din varii 

motive.   

 

Evoluția principalilor indicatori din domeniu: 

Indicator  Anul 

2012 2013 2014 2015 

Nr. turnee 400 537 572 578 

Nr. montări noi 59,5  49 55,5 44,5 

Nr. spectacole/concerte 2474 2469 2591 2710 

Nr. spectatori (instituții din 

subordinea ministerului) 

499,600  478,800  472,100  463,700  

Nr. manifestări cultural-

artistice desfășurate în 

cadrul Unităților 

administrativ-teritoriale 

(UAT) 

88,090 84,171 78,055 64,624 

Nr. spectatori UAT (mii) 10,560,4 10,466,6 10,095,6 9,830,8 

Total nr. spectatori 11,060 10,945,4 10,567,7 10,294,500 

Nr. proiectelor culturale  

ale asociaţiilor obşteşti cu 

37 60 53 59 



 

 

 

 
   Deși numărul de turnee, numărul montărilor noi au crescut cu circa  

 
 

 
Lista proiectelor culturale și a organizațiilor câștigătoare poate  fi accesată la linkul: 

http://mc.gov.md/sites/default/files/proiecte_culturale_2016_1.pdf 

 

Ce ține de activitatea internațională în domeniul dezvoltării culturii, sunt evidențiate: 

- semnarea Acordului între Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea 

Republicii Moldova la Programul UE „Europa Creativă” la 18 martie 2015, la Bruxelles; 

- desfășurarea vizitelor de studiu în România, organizate de Ministerul Culturii în 

parteneriat cu Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni: 11 septembrie 

2015 – vizita în cadrul proiectului de tip informativ-formativ  „Interferenţe culturale româneşti – 

Cartea în biblioteci”, Bucureşti, România, care a reunit 40 de bibliotecari, specialişti în domeniul 

bibliologiei şi biblioteconomiei din 17 raioane şi municipii ale Republicii Moldova; 19 - 23 

octombrie 2015 - vizita de documentare „Interferenţe culturale româneşti” la Bucureşti a 

grupului  de studenţi (viitori specialişti în patrimoniul cultural) de la Facultatea de Istorie şi 

Filosofie a USM şi Facultatea de Arhitectură şi Urbanism a UTM; 
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finanţare parțială de la 

bugetul de stat 

Deși numărul de spectacole/concerte 

a crescut cu circa 4,4%, o ușoară 

creștere de circa 1 % având și 

numărul de turnee, numărul de 

spectatori este în continuare scădere 

cu circa 2%. În scădere se află și 

numărul de montări – cu circa 20%.  

În anul 2015 au obținut finanțare 

parțială de la bugetul de stat 59 de 

proiecte culturale, din 66 

câștigătoare.  Suma totală acordată 

este de circa 1900, 0 mii lei (Ordinul 

Ministerului Culturii nr.12 din 

30.01.2015). 

http://mc.gov.md/sites/default/files/proiecte_culturale_2016_1.pdf


- participarea Ministerului Culturii la şedinţa a XXX-a a Consiliului pentru colaborare în 

domeniul culturii al statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente şi la Conferința 

internațională “Politica culturală, politica pentru cultură. Rolul culturii în dezvoltarea durabilă în 

cadrul Agendei de dezvoltare post-2015”, dedicată jubileului de 70 de ani ai UNESCO, care s-a 

desfăşurat la Erevan, Republica Armenia în perioada 11-13 iulie 2015; 

- elaborarea Programului de cooperare între  Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi 

Ministerul Resurselor Umane al Republicii Ungaria pentru o perioadă de 3 ani; 

- elaborarea Programului de cooperare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi 

Ministerul Culturii al Republicii Slovacia pentru o perioadă de 5 ani; 

- elaborarea şi promovarea spre semnare a Programului  de cooperare între Ministerul 

Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Federaţiei Ruse pentru anii 2015 -2018; 

- elaborarea şi promovarea spre aprobare a Memorandumului privind combaterea traficului 

ilicit de bunuri culturale şi Memorandumului cu privire la cooperare în domeniul patrimoniului 

cultural între statele membre OCEMN şi desfăşurarea activităţilor culturale în cadrul Grupului de 

lucru OCEMN; 

- participarea Ministerului Culturii la şedinţele Platformei IV de cooperare multilaterală a 

Parteneriatului Estic „Contacte interumane”; 

- participarea la lucrările Comitetului de experţi pentru revizuirea Convenţiei Europene 

privind coproducţia cinematografică şi finalizarea propunerilor privind modificarea acestei 

Convenţii; 

Activitatea caselor de cultură din subordinea autorităților publice locale. 

În subordinea autorităților publice locale activează 1218 case şi cămine de cultură care 

dispun de 321977 locuri în sălile de spectacol.   

Starea tehnică: din numărul total de instituții 361 activează în edificii adaptate; 863 

activează în edificii special construite; 54 de edificii sunt avariate; 481 necesită reparație 

capitală. 
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Finanțarea subprogramului, care prevede susţinerea activităţii bibliotecilor naționale, a 

Consiliului Biblioteconomic național și a Camerei Naționale a Cărții, Comisiei Naționale pentru 

UNESCO, teatrelor, organizaţiilor concertistice, asociaţiilor obşteşti, desfăşurarea acţiunilor 

culturale, asigurând, astfel respectarea drepturilor fundamentale referitor la libertatea de expresie 

şi de creaţie, accesul liber la cultură, participarea la viaţa culturală, a fost pentru anul 2015- 

156602,0 (mii lei). De remarcat că în anul 2015 subvențiile financiare acordate activității 

întreprinderilor teatral-concertistice au constituit 112623,7 mii lei, ceea ce reprezintă cu 3,47% 

mai mult decât în anul 2014 (108712,7 mii lei). 
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Și în cazul UAT, indicatorii sunt în scădere. La capitolul – manifestări cultural-artistice cu circa 

17,20%, respectiv cu circa 3% la capitolul spectatori. Una din cauzele principale, de tip macro, o 

reprezintă exodul masiv al populației, precum și situația economică precară a populației. 

Din numărul total de angajați doar 586 (cu circa 8% mai puțin decât în anul 2014 - 629) 

au o vechime în muncă în domeniul Culturii și artelor până la 3 ani, acest fapt 

demonstrează îmbătrânirea cadrelor din domeniu și, pe de altă parte gradul crescut de 

mobilitate al cadrelor. Totodată, se observă o ușoară creștere a numărului de persoane 

care au studii superioare de specialitate în raport cu cele cu studii medii de specialitate. 

 



SB:Cultura scrisă 

Monitorizarea activității bibliotecilor.  

În conformitate cu Regulamentul cu privire la selectarea, editarea şi achiziţia cărţii 

naţionale din mijloacele prevăzute în bugetul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256 

din 2 aprilie 2013, în anul 2015 în scopul realizării Programului de editare a cărții naționale a 

fost instituită Comisia de selecţie pentru editarea cărţii naţionale, colectându-se ofertele de 

editare pentru anul 2015. Au fost aprobate spre editare 88 titluri de carte din 105 ofertate. 

 

Evoluția principalilor indicatori din domeniu: 

 2012 2013 2014 2015 

Nr. total biblioteci 1374 1368 1361 1353 

 

                 
    

 

 

 

          

La creșterea vizibilității și succesului bibliotecilor au contribuit, atât modalitățile de 

promovare a diversității colecțiilor patrimoniale, cât și multitudinea ofertelor culturale, în 

consens cu tendințele cererii publicului vizitator. 

Ca și în anul 2014, în anul 2015, agenda culturală a Bibliotecii Naționale, susținută de 

uniunile de creație, ambasadele străine acreditate în Republica Moldova, oamenii de cultură și 

știință, a inclus o bogată gamă de evenimente proprii, precum și evenimente realizate în 

parteneriat cu instituții culturale și artistice.  

Două astfel de activități culturale au fost Festivalul Național al Cărții și Lecturii, ediția a 

V-a și Salonul Internațional de Carte, ediția  XXIV.  

În cadrul Festivalului Național al Cărții și Lecturii au fost desfășurate 4 concursuri de 

nivel național:  Cel mai activ cititor; Cea mai bună familie cititoare; Cel mai original proiect de 

promovare a cărții și lecturii; Cel mai bun clip video de promovare a cărții și lecturii. Rezultate 

ale desfășurării evenimentului: - au participat 29 biblioteci publice 

raionale/municipale/orășenești/comunale; - 35 de familii participante la concurs; - au fost depuse 

48 de dosare; - au fost implicați peste 3000 de utilizatori/cititori; - au fost oferite 15 premii. 
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La ediţia Salonului Internaţional de Carte din anul 2015 au participat circa 180 de edituri 

din 15 ţări. Programul Salonului a cuprins expoziţia-târg a peste 8000 de titluri de producţie 

editorială din ultimul an, lansări de cărţi noi, mese rotunde, briefing-uri, expoziţii tematice, 

ateliere de creaţie, expoziţii de pictură, cenacluri, momente literar-artistice, Gala Laureaţilor 

Salonului. 

342 activități culturale și științifice de importanță națională și internațională, 209 

expoziții tematice, au fost coorganizate sau găzduite de Biblioteca Națională, prin care s-a 

valorificat patrimoniului cultural, respectiv atragerea publicului larg. 

Trebuie de remarcat despre deschiderea Centrului de Statistică, Cercetare și Dezvoltare în 

cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Centrul a fost creat în baza prevederilor 

Memorandumului de înțelegere în domeniul monitorizării impactului și gestiunii datelor 

statistice în bibliotecile publice, semnat la 15 mai 2015 între Ministerul Culturii și Asociația 

obștească Reprezentanța din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări și Schimburi 

Internaționale „IREX”. Centrul are drept obiectiv modernizarea și transferul în formatul on-line a 

procesului tehnologic de colectare/raportare a datelor statistice, precum și utilizarea datelor 

statistice în evaluarea activității bibliotecare, demersul managerial, dezvoltarea și promovarea 

bibliotecii. Trecerea pe etape la formatul tradițional de colectare/raportare a datelor la formatul 

on-line se va produce pe parcursul a doi ani – 2015-2017. În anul de raportare, au fost create 

grupurile responsabile de statistici la nivel raional și local care vor coordona activitatea on-line 

de colectare și raportare a datelor. Iar, în perioada 8-10 decembrie au fost desfășurate o serie de 

instruiri a responsabililor/formatorilor privind procedura on-line de raportare. Ulterior, formatorii 

vor organiza un șir de alte instruiri pentru responsabilii de raportarea on-line din cadrul 

instituțiilor locale de nivel I.   

În cadrul Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” s-au desfășurat 1569 activități, 

programe culturale și informaționale la nivel național, internațional și local, cum ar fi „Salonul 

Internațional de Carte pentru Copii și Tineret”, concursul literar republican „La izvoarele 

înțelepciunii”, Concursul de eseuri „Pagini din istoria familiei mele”, Programul Național 

BiblioModernizarea Pro - Lectura; Festivalul Zilele Creangă, triplex Tîrgu -  Neamț - Iași-

Chișinău, Programul de autocunoaștere și formare pentru adolescenți Pașaport pentru viață;   

În 2015, în parteneriat cu Programul Novateca, a fost inițiat proiectul „Extinderea 

accesului bibliotecilor pentru copii din Republica Moldova la tehnologii moderne și instruire”, 

care are drept obiectiv modernizarea bibliotecilor pentru copii prin dotarea lor cu tehnologii 

informaționale și instruirea bibliotecarilor în vederea implementării serviciilor inovative de 

bibliotecă pentru copii. În anul 2015 a fost organizat procesul de selecție a bibliotecilor în 

rețeaua Novateca, pentru runda de selecție 2016, fiind depuse 113 formulare de aplicare ale 

bibliotecilor pentru copii, din care 61 au fost selectate pentru următoarea etapă. 

 Remarcăm, că Novateca este un program cu o durată de cinci ani care are scopul de a 

facilita transformarea bibliotecilor din Republica Moldova în instituții comunitare vibrante. Cu 

îndrumarea bibliotecarilor instruiți și cu susținerea partenerilor comunitari, cetățenii se bucură de 

acces gratuit la tehnologii moderne și de servicii inovatoare de bibliotecă proprii nevoilor 

moderne de informare. 

 Astfel, pe parcursul anului 2015, rezultate ale implementării Programului Novateca pot fi 

enumerate
1
: 

 Numărul total de biblioteci din Program – 320. 

 Numărul calculatoarelor donate bibliotecilor din rețeaua Novateca - 736. 

                                                           
1
 Sursa:  www.novateca.md 



 Numărul utilizatorilor de bibliotecă, calculat în baza rapoartelor de la bibliotecile din rețeaua 

Novateca, îndeplinite lunar, folosind Instrumentul de raportare online Novateca : 

 

 

 

 

 Numărul formatorilor ce au terminat cursurile de formare și efectuează instruiri la 

centrele regionale de formare – 77. 

 Numărul total de bibliotecari care au fost instruiți în următoarele: Concepte de Biblioteci 

Moderne, Tehnologii Informaționale și Bazele Calculatorului și Servicii Noi de Bibliotecă – 

866. 

 Numărul de specialiști IT ce au participat în cursuri de instruire organizate de către 

Programul Novateca – 41. 
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Numărul de cursuri de formare, calculat 
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rețeaua Novateca îndeplinite lunar 

folosind Instrumentul de raportare 

online Novateca: 

 



  Numărul de voluntari ce au oferit servicii IT și au aprticipat în cursuri de formare 

organizate de către Programul Novateca – 35. 

Parcursul instituțional al Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova, în anul 

2015, a fost marcat de evenimente științifice și culturale, de realizarea acțiunilor privind 

respectarea prevederilor legale vizavi de depozitul Legal, elaborarea culegerii statistice „Presa 

Moldovei, 1996-2015”, anul de referință purtând semnul orientării instituției pentru confirmarea 

Statutului de Agenție Națională Bibliografică. 

Costul total financiar al subprogramului, care include activităţi ce ţin de susţinerea  din 

bugetul de  stat a editării  cărţii naţionale, a revistei social-culturale „Moldova”, pe 2015 a fost – 

3381,6 mii lei, ceea ce reprezintă cu 6% mai mult decât în anul precedent. 

 

SB: Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional 

Monitorizarea activității muzeale. 

În subordinea Ministerului Culturii activează 6 muzee cu 12 filiale: Muzeul Naţional de 

Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei (filiale: Muzeul Satului, Complexul muzeal “Vila cu 

parc Mîndîc” Conacul cu parc “Balioz”, Complexul muzeal “Saharna-Ţipova”); Muzeul 

Naţional de Istorie a Moldovei (filiale: Casa memorială “A. Şciusev”, Conacul familiei Lazo, 

Muzeul memorial al Statului Major al Frontului II Ucrainean, Muzeul “Tabăra regelui suedez 

Karol al XII, Muzeul victimelor deportărilor şi represiunilor politice); Muzeul Naţional de Artă 

al Moldovei; Casa-muzeu „A. S. Puşkin”, (filială - Conacul familiei Ralli”, s. Dolna); Rezervaţia 

Cultural - Naturală Orheiul Vechi; Muzeul Naţional de Literatură „Mihail Kogălniceanu” ( 

transmis în subordinea Ministerului Culturii prin Hotărîrea Guvernului nr. 981 din 22 decembrie 

2011, din gestionarea AO „Uniunea Scriitorilor din Moldova”), filiale - Casa-muzeu “C. 

Stamati”, Casa - muzeu Grigore Vieru.  

Obiectivele principale ale activităţii muzeelor în anul 2015, ca și în anul precedent, au 

fost: modernizarea expoziţiilor permanente; dezvoltarea patrimoniului prin achiziţii, donaţii şi 

cercetări, digitizarea patrimoniului; conservarea şi restaurarea pieselor de patrimoniu; 

desfăşurarea programelor expoziţionale cu scopul promovării valorilor culturale naţionale pe 

plan local şi internaţional; realizarea programelor cultural-educative cu scopul valorificării 

patrimoniului naţional şi educarea publicului „de mâine”; realizarea manifestărilor culturale 

ştiinţifice; aplicarea la diverse proiecte cu fonduri europene şi occidentale în scopul 

perfecţionării personalului de specialitate în domeniul păstrării, conservării, restaurării, 

valorificării patrimoniului, identificarea mijloacelor de  finanţare extrabugetară în scopul 

suplimentării bugetelor proprii şi utilizarea eficientă a acestora. 

 

Evoluția principalilor indicatori: 

Denumirea indicatorului 2013 2014 2015 

bunuri de patrimoniu (total)                                                                 

 

708497 716331 722141 

expuse în expoziţiile 

permanente                                  

16345 17499 18349 

expuse în expoziţiile temporare 8974 7729 5806 

restaurate/conservate pe 

parcursul anului                

3172 5491 2421 

dezvoltarea colecţiilor, 

inclusiv: 

10144 6472 4932 

achiziţionate 113 122 129 



 

din mijloace bugetare 28 piese ; 250 

mii lei 

24 piese; 

232,5 mii lei                                       

0 lei 

din venituri colectate 85 piese; 

46484 lei 

98; piese 

27309 

129 piese; 

41626 mii lei  

Activităţi cu publicul 

 

nr. vizitatorilor  

 

182260 219023 

(inclusiv 

filiale)                              

230407 

(inclusiv 

filiale) 

vizitatori individuali                                                

 

112962 163715 167253 

vizitatori în grup                                                       

 

69298  55308 63154 

nr. ghidajelor                                                           

 

1963    2294 1998 

nr. prelegerilor muzeale                                            246      207 167 

nr. expoziţiilor                                                            

 

152      156 123 

nr. manifestărilor cultural-

ştiinţifice, educaţionale                      

460      718 463 
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Se înregistrează o scădere a nr. de ghidaje cu circa 13%. 

Acest fapt se explică prin faptul că vizitatorii optează 

pentru vizită individuală, fără însoțitor, folosind 

materialele aferente expoziției. 

Descreșterea numărului de bunuri 

expuse în expozițiile se explică 

prin sporirea numărului de 

expoziții din afara instituțiilor, fapt 

ce demonstrează extinderea 

relațiilor de parteneriate ale 

instituțiilor muzeale naționale cu 

instituții similare din afara țării.  



 
 

O cauză a descreșterii numărului de manifestări educaționale, științifice și culturale o 

constituie insuficiența personalului de specialitate care ar elabora și implementa asemenea 

activități (departamentele relații cu publicul din muzee au acoperire de personal de doar 49%). 

La capitolul numărul de prelegeri muzeale, instituțiile de învățământ nu solicită 

organizarea prelegerilor muzeale, iar contractele de colaborare se încheie între instituțiile 

muzeale și cele de învățământ. Prelegererile muzeale nu sunt incluse în curricula școlară, nici 

măcar opțional.  

 

 
 

În anul 2015, lucrări de restaurare, respectiv revitalizare a patrimoniului au avut loc la: 

- Casa-muzeu Gr. Vieru, s. Pererîta, rn. Briceni; Edificiul Muzeului Național de Artă 

(grant);  Edificiul Muzeului Național de Istorie; Casă vernaculară din cadrul Rezervației cultural-

naturale  Orheiul Vechi; Biblioteca națională pentru copii „Ion Creangă”.  Totodată a avut loc 

proiectarea lucrărilor de construcție a Teatrului Republican  Muzical Dramatic  „B.P. Hașdeu” și 

proiectarea lucrărilor de restaurare a Sălii cu Orgă. 

Activități cu impact realizate în cadrul subprogramului Protejarea şi punerea în valoare a 

patrimoniului cultural naţional, pot fi menționate:  

- coordonarea programul național al evenimentelor dedicate Zilele Europene ale 

Patrimoniului, care au fost celebrate în perioada 24 – 27 septembrie 2014. În anul 2015, tema 

evenimentului a fost: „Patrimoniul industrial şi tehnic”. Cu ocazia ZEP 2015, au fost organizate 

în total circa 80 evenimente în diferite localităţi ale ţării (expoziţii, spectacole, mese rotunde,  au 

fost organizate excursii, ghidaje, lansări carte, master-clase, excursii, concursuri, tururi ghidate 
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Interesul sporit al publicului pentru 

anumite expoziții determină 

desfășurarea expozițiilor pentru un 

termen mai îndelungat (expoziția 

„Da Vinci - Invenţii", spre 

exemplu). 



etc.) şi circa 25 de situri deschise pentru public. Au fost puse în valoare monumente ale 

patrimoniului industrial, mai puțin cunoscute publicului larg, fiind diversificate totodată 

programele educaționale. Au fost implicate autoritățile administrației publice locale de nivel I și 

II, precum și reprezentanții mediului de afaceri. Numărul de persoane/beneficiari ai programelor 

a crescut cu 7% față de evenimentele din anul trecut, iar evenimentul a adunat cu 27 % mai mulţi 

vizitatori individuali faţă de anul 2014, fapt ce denotă acțiuni reușite de management. 

- Noaptea europeană a muzeelor, ediția 2015 a fost organizată și desfășurată sub 

coordonarea Ministerului Culturii la data de 16 mai. Evenimentul este patronat, în mod 

tradiţional, de Consiliul Europei, UNESCO şi Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM). 

Noaptea Europeană a Muzeelor este pandantul nocturn al Zilei Internaţionale a Muzeelor, care 

anual se organizează la 18 mai. 

- Ziua Internațională a Monumentelor și Siturilor a fost organizată de Ministerul Culturii în 

comun cu instituțiile din subordine în perioada 16-17 aprilie 2015. Ziua internaţională a 

monumentelor şi siturilor a fost instituită de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă 

şi Cultură (UNESCO) și se sărbătorește anual la data de 18 aprilie. 

- Cea de-a doua ediţie a Târgului naţional al covorului – „Covorul Dorului” organizat și 

desfășurat la 12 decembrie 2015. Evenimentul a fost susținut de Agenţia Elveţiană pentru 

Dezvoltare și Cooperare și a avut drept obiectiv promovarea ţesutului covoarelor şi ale altor 

textile din lână şi de a contribui la promovarea covoarelor basarabene pe plan naţional şi 

internaţional. Evenimentul a fost organizat în contextul elaborării dosarului de candidat “Tehnici 

tradiționale de realizare a scoarțelor” pentru înaintare în lista reprezentativă UNESCO a 

patrimoniului cultural imaterial al umanității de către Republica Moldova, fiind vernisate 5 

expoziții cu peste 150 de covoare, cuprinzând colecțiile: Muzeului Național de Etnografie și 

Istorie Naturală, Ambasadei Turciei în Chișinău, Ungheni și 6 expoziții ale centrelor locale de 

țesere (Clişova Nouă, Orhei; Palanca, Călăraşi; Mihăileni, Râşcani; Crişcăuţi, Donduşeni; 

Văleni, Cahul, Ignăţei, Rezina; Tabăra, Orhei), precum și ateliere  de pictură a ornamentelor 

tradiționale ale covorului pentru copii. 

Printre realizările proiectului enumerăm: o expoziție de covoare moștenite (40 de covoare) 

din colecția Muzeului Național de Istorie și Etnografie, care a fost expusă pentru o zi; 8 localități 

au prezentat 8 expoziții cu participarea grupurilor de țesători de covoare executate după diferite 

tehnici; 5 meșteri specializați în țesutul covorului au oferit master-class-uri privind diferite 

tehnici de țesut.  

-  Evenimentul a avut un public de peste 2000 de beneficiari, fiind puternic mediatizat în 

mass-media locală, au participat 14 reprezentanțe oficiale ale ambasadelor acreditate în Chișinău 

și implicați în activitățile Tîrgului 20 de specialiști din direcțiile cultură, muzee, instituții 

educaționale etc. 

- Demararea și implementarea proiectului COMUS. În perioada 17-18 septembrie 2015, în 

orașul Tbilisi, Georgia, a avut loc o Conferința regională în cadrul căruia a fost lansat proiectul 

comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei – „Strategii urbane ghidate de comunitate în 

orașe istorice” (COMUS), care vizează activități de cooperare cu Armenia, Azerbaidjan, 

Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus. Proiectul COMUS este formulat în baza 

priorităților politice ale CE și UE în contextul Programului Parteneriatului Estic (2015-2020) și 

privește reabilitarea orașelor istorice prin conservarea patrimoniului cultural. În Republica 

Moldova, orașul inclus în proiect este Soroca. Obiectivele proiectului sunt: instruirea și 

perfecționarea personalului din cadrul autorităților publice locale privind integrarea 

patrimoniului cultural istoric în circuitul turistic și în planurile de dezvoltare urbanistică; 



elaborarea și aprobarea planului de management al orașului; promovarea conceptului de 

protejare a patrimoniului cultural la nivel local; realizarea studiilor de fezabilitate a 

monumentelor istorice, respectiv restaurarea unora dintre ele; stabilirea cooperării internaționale 

pe acest subiect. 

- Elaborarea și depunerea fișei proiectului twinning – Suport pentru Ministerul Culturii al 

Republicii Moldova pentru dezvoltarea sistemului de protejare şi management a patrimoniului 

cultural. Fișa a fost transmisă spre verificare/aprobare Delegației Uniunii Europene în Moldova, 

conform procedurii. 

Ce ține de activitatea de inspectare monumentelor aflate sub protecția oficială a autorităților 

publice centrale și locale, inclusiv a zonelor de protecție aferente acestora, desfășurată de 

Agenția de inspectare și restaurare a monumentelor, menționăm următoarele:  au fost efectuate 

evaluări de teren – 286 monumente din raioanele Centru și Sud; au fost evaluate toate imobilele 

cu statut protejat din Nucleul Istoric al Chișinăului – 810 imobile; a fost inițiat procesul de 

identificare a imobilelor cu statut protejat fără stăpân. În anul 2015, Agenția de inspectare și 

restaurare a monumentelor a fost premiată de Uniunea Europeană cu premiul Europa Nostra la 

categoria – Informare, sensibilizare și formare. 

Activitatea Agenției Naționale Arheologice s-a concentrat în anul 2015 pe: elaborarea 

variantei primare a Registrului arheologic național, care include 7170 de situri; documentarea și 

inventarierea patrimoniului arheologic imobil din raioanele Căușeni, Cimișlia, Dubăsari, Leova 

și Ștefan Vodă - 390; expertizarea şi avizarea proiectelor de construcții  în zonele cu patrimoniu 

arheologic - 400; organizarea și efectuarea cercetărilor  arheologice preventive, de salvare și de 

supraveghere în siturile arheologice afectate de construcţii și factorii naturali – 14; realizarea 

inspectărilor ordinare a stării siturilor arheologice din diferite zone ale Republicii Moldova – 40; 

avizarea proiectelor de construcție – 775; promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului 

arheologic naţional – 6 prelegeri publice, 6 expoziții organizate și itinerate, 3 protocoale de 

colaborare semnate.  

Costul financiar al subprogramului Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural 

naţional, care include activităţile ce ţin de susţinerea de către stat a politicilor de protejare, 

conservare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural  din Republica Moldova, 

precum şi activitatea Agenţiilor din subordinea Ministerului Culturii în acest domeniu, a fost -

46141,4 mii lei (cu 8,53% mai mult decât în anul precedent). 

 


