
MINISTERUL CULTURII 

Propunere de Politică Publică 
”Eficientizarea Instituțiilor-Teatral Concertistice din 

Republica Moldova” 
 

 

Decembrie, 2011 

 

 

 

  



2 
 

 

PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ  INIŢIATĂ DE MINISTERUL CULTURII 

PRIVIND EFICIENTIZAREA INSTITUŢIILOR TEATRAL-CONCERTISTICE DIN RM 

Cuprins: 

Descrierea problemei .......................................................................................................................................... 4 

Cauzele problemei ................................................................................................................................................ 8 

Efectele problemei: ......................................................................................................................................................... 10 

Beneficiarii politicii: .......................................................................................................................................... 11 

Obiectivul general al politicii publice:........................................................................................................ 12 

Obiective specifice: ....................................................................................................................................................... 12 

Opţiunile de soluţionare a problemei: ....................................................................................................... 13 

Opțiunea I. Păstratea statutului actual al ITC și a modelului de finanțare a instituțiilor. ...... 14 

Opțiunea II: Modificarea cadrului de finanțare al instituțiilor teatral-concertistice (ITC) în baza 

subsidierii consumatorului ............................................................................................................................ 17 

Opțiunea III:  Liberalizarea ITC și introducerea contractelor de performanță pentru instituțiile 

teatral-concertistice. ......................................................................................................................................... 23 

Tabel comparativ pentru opțiunile propunerii de politică publică ................................................ 27 

Modificarea cadrului de finanțare al instituțiilor teatral-concertistice (ITC) în baza finanțării 

spectatorului ...................................................................................................................................................................... 27 

Anexa 1: LISTA  INSTITUȚIILOR TEATRAL-CONCERTISTICE CARE AU DUBLU STATUT ..... 33 

Anexa 2:  Regulamentul privind normativele de estimare a cheltuielilor necesare activităţii 

teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice beneficiare de subvenţii de la buget, 

HGC643/2004 ..................................................................................................................................................... 34 

Anexa 3: Nr spectatori, Teatre și Instituții Muzicale. Biroul Național de Statistică .................. 35 

Anexa 4: Cost mediu bilet, Venituri planificate/Venituri reale ........................................................ 36 

Anexa 5: Nr de locuri ocupate în sălile de spectacol, total, mii ......................................................... 37 

Anexa 6: Procesul verbal al discuţiei publice privind propunerea de politică publică ........... 38 



3 
 

Anexa 7: Analiza activității instituțiilor teatral-concertistice pe anul 2010................................ 40 

Anexa 8: Arborele Problemei ......................................................................................................................... 40 

Anexa 9: Model Management în teatru ...................................................................................................... 40 

 

 



4 
 

Descrierea problemei 
Politicile culturale au ca prioritate atât stabilirea direcției și obiectivelor în domeniul culturii la nivel 

național, cât și asigurarea accesului societății la serviciile culturale oferite de instituțiile prestatoare. Eficiența 

sistemului de management este o primă condiție pentru sporirea calității și accesului la servicii culturale. 

Strategia europeană introduce noțiunea de industrie culturală, care include o linie economică, sau o linie 

”de alternativă economică” pentru promovarea și democratizarea producției culturale și a distribuției acesteia, 

precum și  o abordare mai ”popular liberală” a finanțării activităților culturale. 

Industriile culturale reprezintă acele activități care vizează în primul rând bunurile simbolice, bunuri  a 

căror valoare economică principală este derivată din valoarea lor culturală. Această definiție clasică a industriei 

culturale include mass-media, film, edituri, muzică, design, arhitectură, new media, precum și ”arte tradiționale” 

– artă vizuală, artizanat, teatru, muzică de teatru, concerte, concerte de performanță, muzee și galerii – toate 

acele activități care sunt eligibile pentru finanțare din fonduri publice ca ”artă”. 

Potrivit Hotărârii nr. 696 din  19.11.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Ministerului Culturii, structurii şi efectivului-limită al aparatului central,  în subordinea ministerului se află 12 

instituţii teatrale şi 4 instituţii de concert. Conform prevederilor art.3 din Legea nr.1421-XV şi pct.1 din 

Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1242, instituțiile teatral-concertistice (ITC) sunt instituţii 

publice de cultură şi artă. Totodată acestea au fost constituite cu forma organizatorico-juridică de întreprindere 

de stat și înregistrate la Camera Înregistrării de Stat începând cu anul 1992 (Anexa 1). De asemenea, deși a fost 

atribuită forma organizatorico-juridică de întreprindere de stat, nu a fost asigurată conformarea statutelor 

instituțiilor teatral-concertistice la prevederile Legii nr. 146-XIII
1
, nu au fost înregistrate modificările operate în 

statutele a 5 instituții și nu au fost încheiate contracte manageriale cu fiecare dintre directori. 

 

Legea cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice nr. 1421   adoptată la 

31.10.2002  stipulează: sursele de  finanţare a teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor concertistice de stat sunt: 

a. subvenţiile de la bugetul  de stat  sau de la bugetul municipal; 

b. subvenţiile pentru  îndeplinirea comenzilor de stat; 

c.  veniturile din  activitatea de bază; 

d.  veniturile din prestarea de  servicii contra plată; 

e.  alte venituri  neinterzise de lege; 

f.  ajutorul acordat de persoane juridice şi  fizice. 

 

Conform art. 17,  fondatorul  acordă  teatrelor,  circurilor şi organizaţiilor concertistice  de stat subvenţii 

pentru  acoperirea  în proporţie de 60% a cheltuielilor aferente activităţii  lor  pe parcursul  anului  fiscal. Analiza 

bugetului teatrelor demonstrează că în anul 2008, subvențiile sunt în proporţie de circa 60%, iar restul resurselor 

                                                           
1
 Legea Culturii 
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financiare provin din venituri proprii. În realitate, constatăm o scădere a veniturilor din surse proprii aproape în 

jumătate,  ponderea bugetului provenit din bugetul de stat a crescut la 72%, iar în 2010 la 75%. 

 

Veniturile provenite din vânzarea biletelor constituie în proporție de 6-8% din bugetul teatrelor, iar 

venitul provenit din arenda spaţiilor este de aproximativ de 2-3 ori mai mare: 16 –21%.  Conform datelor 

prezentate, putem concluziona că misiunea teatrului nu este realizată decît parțial, acestea câștigînd în rezultatul 

arendării sălilor și nu a activității pentru care sunt destinate. 

 

Pe de altă parte, este important de subliniat faptul că în ultimii  trei ani numărul de spectacole este în 

creştere, iar numărul de spectatori este constant. 

 

Este de remarcat că crizele economice influențează negativ capacitatea de cumpărare a populaţiei şi acest 

fapt este reflectat în consumul de produse culturale al populației. Criza economică  din 2009 a avut drept 

consecință descreșterea ratei de frecventare a teatrelor (94-98 spectatori la 1000 locuitori.) (Anexa 2) 

 

Conform Regulamentului teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice, fiecare teatru este obligat să 

monteze de la 3 la 6 spectacole noi pe parcursul  unei stagiuni și să prezinte minim 20 de spectacole per stagiune. 

Totodată, se atestă că numărul de montări noi diferă de la teatru la teatru.  Majoriatea ITC nu respectă 

regulamentul și montează în mediu 1-2 spectacole noi per stagiune. 

 

 

 
Sursa: Raport de activitate al teatrelor și instituțiilor teatral-concertistice, Ministerul culturii, 2011 

 

1.Teatrul Naţional 
de Operă şi Balet, 

1 
2.Teatrul 

"Luceafărul", 3 
3.Teatrul 

"Licurici", 3 

4.Teatrul Dramatic 
Rus "A.P.Cehov", 7 

5.Teatrul Naţional 
"Mihai Eminescu", 3 

6.Teatrul "Eugene 
Ionescu", 1 

7.Teatrul Naţional 
V.Alecsandri, 6 

8.Centrul de Cultură 
şi Artă "Ginta 

Latină", 1 

9.Teatrul "Alexei 
Mateevici", 3 

10.Teat. 
"B.P.Haşdău"Cahul

, 3 

12. Filarmonica 
Naţională, 5 

13.   Sala cu 
Orgă, 0 

14.Organizaţia 
Concertistică şi de 
impresariat (O. C. 

I.) "Moldova-
Concert", 14 

15. Ansamblul 
Academic de dans 

popular "Joc", 0 

16..Teatrul 
studio "Roz", 5 

 Montări noi 
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Pe de altă parte este evident că eforturile depuse de teatre variază de la o instituție la ala şi respectiv şi 

nivelul de performanţă al teatrelor variază. Astfel, cel mai mare număr de spectacole pentru anul 2010 este 

înregistrat la Teatrul de păpuși Licurici, care a prezentat 709 spectacole. 

 

 
 

Sursa: Raport de activitate al teatrelor și instituțiilor teatral-concertistice, Ministerul culturii, 2011 

 

Totuşi în ceea ce priveşte acumularea de venituri proprii, nu distingem o corelaţie directă dintre cele mai 

active teatre, considerând drept indicator numărul de piese jucate şi ponderea veniturilor proprii. Analiza 

rapoartelor financiare demonstrează o diferență semnificativă între marimea veniturilor din vânzarea biletelor și 

veniturile din arenda sălilor. Întrucât infrastructura care este în posesia teatrelor reprezintă proprietate de stat, 

acestea având dreptul de utilizare, veniturile din arenda spațiului nu reprezintă venit generat din activitatea de 

bază a teatrelor. 
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Sursa: Raport de activitate al teatrelor și instituțiilor teatral-concertistice, Ministerul culturii, 2011 

 

Veniturile reale din realizarea biletelor acoperă în proporţie de 80,7% ceea ce este planificat. Deci, 

teatrele nu reușesc să colecteze venituri din vânzarea biletelor în proporția planificată. (Anexa 3) 

 

Totodată este important de menționat că infrastructura curentă pusă la dispoziția teatrelor este moștenită 

din timpurile sovietice, când sistemul cultural era subsidiat complet, iar acum este nepotrivită pentru necesitățile 

teatrului modern din Moldova. 

 

Gradul de ocupare a sălilor de spectacol variază în dependență de instituție. Teatrul ”Licurici” 

înregistrează cel mai mare număr  de spectacole - 709 cu 63,9(mii) spectatori. Totodată, la fiecare reprezentație 

asistau doar 90 de copii. Această cifră racordată la capacitatea sălii de cca 300 locuri denotă un grad de ocupare 

de 30%. Teatrul Național de Operă și Balet a prezentat 137 de spectacole pentru 22 (mii) de spectatori. La 

capacitatea sălii de cca 800 locuri în mediu frecventau 160 de spectatori, astfel gradul de ocupare este de 25%. O 

situație similară se constată și la Teatrul Național ”Mihai Eminescu”. Cel mai mic randament se constată la 

Teatrul Naţional ”Vasile Alecsandri”, unde se înregistrează un grad de ocupare de 15%, cca 96 de spectatori  din 

capacitatea sălii de 400 locuri. În concluzie, se constată un grad redus de ocupare a sălilor de spectacol în raport 

cu capacitatea sălilor. (Anexa 4) 
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Problema pe care o constatăm este ineficiența mecanismului de management al instituțiilor teatrale, 

reflectat în nr scăzut de spectatori, nr scăzut de spectacole și montări noi și o situație financiară precară. 

 

Cauzele problemei 
Cauzele problemei sunt grupate în câteva blocuri:  administrativ, financiar, resurse umane, comunicare 

și marketing. 

Administrativ: 

Criza administraţiei culturale la toate nivelurile: Constatăm o criză a administraţiei culturale la toate 

nivelurile, atât la nivelul Ministerului Culturii, care în condiţiile descentralizării nu dispune de mecanismele 

necesare pentru susţinerea instituţiilor teatrale, cât şi la nivel de instituții teatrale, care nu dispun de abilităţi de 

gestionare. Intervenţia tradiţională a statului, care se preocupa de toate aspectele încă mai persistă în 

mentalitatea personalului administrativ al teatrelor. Constatăm abilități reduse de gestionare a resurselor 

financiare și totodată de promovare a produsului cultural teatral dintr-un punct de vedere antreprenorial.  

Lipsa unei viziuni strategice de dezvoltare a domeniului culturii  şi în particular arta teatrală: Lipsa 

sistemului de management al instituțiilor teatrale promovate și aplicate de către Minsiterul Culturii într-un 

document ce stabilește prioritățile și cadrul de dezvoltare a teatrului împiedică excluderea poverii statului. 

Totodată sunt limitate posibilitățile dezvoltării teatrului în industrie culturală, astfel racordându-se la principiile 

liberale de finanțare a activității culturale și prioritățile europene în domeniul culturii. 

Lipsa acută de manageri/abilităţi de antreprenoriat: Conform Legii cu privire la teatre, circuri şi 

organizaţii concertistice nr. 1421 adoptată la 31.10.2002 directorul general al teatrului este angajat de către 

Ministerul Culturii cu sau fără concurs pe termen de 5 ani, iar conducătorul artistic este desemnat prin concurs 

cu acordul Ministerul Culturii de către directorul teatrului. Concursul de angajare a directorilor este formal sau 

nu are loc în general. Problemele existente identificate în sistemul actual denotă faptul că managerii nu posedă 

abilități antreprenoriale și manageriale și nici nu depun efort pentru dezvoltarea acestora. 

Discrepanţe în oferta serviciilor teatrale  teatrale din punct de vedere teritorial: Regiunile rurale şi 

periferiile ţări sunt private de accesul la arta teatrală, întrucât instituțiile teatrale nu organizează spectacole în 

teritoriu, deși stipulat în caietul de sarcini. 

Financiar: 

Mecanisme unificate de finanţare: Finanţarea ITC se realizează din bugetul de stat. Ministerul Culturii 

împreună cu Ministerul Finanţelor, determină bugetul pentru fiecare din aceste instituţii cheltuielile legate de 

achitarea utilităţilor și acoperirea cheltuielilor de producție, reieşind din numărul de angajaţi în sistemul de 

teatre. 

Sistemul unificat reduce pe de o parte flexibilitate în procesul de angajare al personalului.  
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Conform raportului din 18.12.2008, realizat de către Curtea de Conturi a RM, asupra gestionării 

patrimoniului public de către instituțiile teatral-concertistice, alocarea și utilizarea mijloacelor financiare publice 

s-au efectuat în lipsa indicatorilor de performanță. Obinerea mijloacelor financiare nefiind corelată cu 

obțiunerea veniturilor proprii, ceea ce nu stimulează tendința dezvoltării indicatorilor activității de bază și a 

creșterii veniturilor proprii. 

 

Incapacitatea de generare a veniturilor proprii: 40% din bugetul teatrelor, conform Legii cu privire la 

teatre, circuri şi organizaţii concertistice nr. 1421   adoptată la 31.10.2002 trebuie să fie generate din venituri 

proprii. În mod real acestea provin din vânzarea biletelor şi din arenda spaţiilor.  Actualmente teatrele nu sunt în 

stare să acumuleze aceste venituri la cota prevăzută, realizând doar 27-25% din bugetul total al teatrului. În 

asemenea condiţii teatrele supraviețuiesc în baza unui buget deficitar, fapt care se răsfrânge negativ asupra 

dezvoltării instiuțiilor teatrale. 

 

Infrastructura masivă şi costisitoare: Sălile de teatru sunt de proporţii mari, moștenită din perioada 

sovietică. Cea mai mică sală de teatru oferă 300 locuri. Având în vedere că teatrele reușesc să asigure un grad 

de ocupare de 50%, în cel mai bun caz, teatrele suportă cheltuieli mari de întreţinere a infrastructurii. În afară de 

aceasta, teatrele întrețin fondul de costume şi decoruri, care prevăd costuri înalte. 

 

Marketing și Comunicare: 

Marketingul teatral este unul dintre cele mai importante părți în planul de dezvoltare al instituției 

teatrale, atragerea consumatorilor și asigurarea creșterii indicatorului de audiență. La moment, teatrele nu 

prevăd cheltuieli pentru marketing și comunicare, nu au un plan de marketing, care ar evalua competitorii pe 

piața culturală și ar stabili obiective clare. Acest fapt limitează posibilitatea atragerii de noi consumatori, 

menținerea actualilor, identificarea necesităților culturale/valorice a consumatorului de artă, inițierea unor noi 

tendințe, deci dezvoltarea artei teatrale în industrie creativă. Un alt element negativ este lipsa de conștientizare a 

importanței liniei de marketing și comunicare de către directorii de teatru. Vânzările de bilete reprezintă 

elementul cheie pentru programele de artă, iar instrumentele de marketing asigură acest fapt. 

Resursele umane: 

Număr redus de angajați în domeniul culturii: Criza economică din anii „90 a afectat profund domeniul 

culturii şi în particular comunitatea teatrală. Pe parcursul anilor s-a înregistrat plecarea masivă a actorilor din 

teatru. Salariile modeste constituie principalul motiv pentru care actorii abandonează domeniul, dar şi 

managementul defectuos atât în raport cu actorii, cât şi în raport cu posibilităţile de gestionare eficientă a 

teatrului. Imaginea tot mai puţin atrăgătoare a omului de teatru nu generează atractivitatea studiilor în domeniu. 

 

Deficit de RU de ordin calitativ: Aceleaşi motive determină şi deficitul de actori de calitate, cei mai 

apreciaţi sunt acceptaţi şi invitaţi să lucreze în altă parte. 
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        Calitatea actorilor este determinată şi de procesul de formare profesională. Calificarea cadrelor este 

organizat după un sistem învechit, curriculumul este şi el depăşit. Absolvenţii instituţiilor superioare sunt în 

mare parte slab pregătiţi, fiind necesare eforturi suplimentare pentru pregătirea lor la nivelul profesioniştilor din 

Europa. Nu există nici un program de pregătire a profesorilor în domeniu prin care aceştia s-ar putea familiariza 

cu noile tendinţe în artă. 

 

Considerând cele sus menționate, performanța teatrelor este afectată și nivelul de atractivitate al 

produselor culturale teatrale, fapt care parţial determină sălile semi-pline ale instituţiilor teatrale. 

Cauze ce țin de consumatorul de artă teatrală: 

Crizele economice care afectează puterea de cumpărare a spectatorilor. Cifrele oferite de Biroul 

Naţional de statistică privind numărul de spectatori pe anii 1995 – 2010, fiind suprapuse cu situaţia în domeniul 

economiei, demonstrează explicit conexiunea dintre situaţia economică şi consumul de artă teatrală. 

 

Ponderea consumului de cultură/artă teatrală a cetățeanului din Moldova. Considerând numărul anual 

de spectatori de teatru, putem constata că circa 10% din populaţie frecventează sălile de spectacol. Comparativ 

cu alte capitale europene, dar şi din CSI, moldovenii nu sunt exponenții consumului de artă teatrală. O cauză 

principală în acest sens este incapacitatea teatrelor de a-și promova spectacolele/produsul cultural, astfel 

atragând consumatorul, educându-l și îndeplinindu-și rolul principal al domeniului cultural. Sistemul actual de 

management al teatrelor nu este focusat pe implicările sociale și culturale a consumului de bunuri culturale. 

Efectele problemei: 

 

Efectele care rezultă din problema managementului ineficient al instituţiilor teatrale sunt previzibile. 

Dacă lucrurile vor continua în acelaşi mod, vom constata o agravare a climatului cultural în lumea teatrală: 

diminuarea prestigiului şi imaginii teatrului şi actorului, deficitul performanţelor culturale, folosirea ineficientă 

şi nejustificată a resurselor alocate de stat, erodarea infrastructurii patrimoniului teatral.  Lipsa unei viziuni 

liberale asupra dezvoltării artei teatrale în industrie culturală previne impactul economic, dar și beneficiile 

externe ale producției culturale, inclusiv nivelul de angajare în domeniu. 

În final este clar că stagnarea sectorului cultural conduce spre  un impact nesemnificativ al culturii în 

dezvoltarea social-economică a țării.  
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Beneficiarii politicii: 
Beneficiarul I: 

Beneficiari direcți: 

Instituțiile teatral-concertistice 

Conducătorii instituțiilor de cultură 

Angajații instituțiilor culturale 

Impresari artistici 

Spectatori/Consumatori de teatru 

 

Beneficiarul II: indirecți 

Comunitățile locale 

Agenți economici 
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Obiectivul general al politicii publice: 
Eficientizarea sistemului de management al instituţiilor teatrale. 

 

Obiective specifice: 
1. Creşterea numărului de spectatori cu 20% în raport cu 2010 până în 2015 

2. Creșterea numărului de premiere cu  2 în mediu anual, per teatru pînă în 2015 

3. Creșterea gradului de ocupare a sălilor de teatru cu 20% în raport cu anul 2010 până în 2015 
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Opţiunile de soluţionare a problemei: 
 

Păstrarea statutului actual al ITC și a modelului de finanțare a acestora 

Modificarea cadrului de finanțare al instituțiilor teatral-concertistice (ITC) în baza finanțării spectatorului 

Liberalizarea ITC și introducerea contractelor de performanță pentru instituțiile teatral-concertistice 
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Opțiunea I. Păstratea statutului actual al ITC și a modelului de finanțare a 

instituțiilor. 
 

Descrierea opțiunii: 

Opțiunea prespune păstrarea statutului juridic actual al ITC. Teatrele, circurile şi organizaţiile 

concertistice au  statut de persoană  juridică sau  de persoană  fizică
2
.  Fiecare teatru, circ sau organizaţie 

concertistică  desfăşoară  activitate în conformitate cu  statutul,  adoptat  de fondator, şi  cu legislaţia în vigoare. 

Conform Legii nr. 1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice  

și Regulamentului teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice, ITC pot fi clasificate în instituţii 

de  repertoriu şi de proiecte, precum şi instituţii gazdă. Ele se pot afla atît în subordinea Ministerului Culturii, cît 

şi în subordine  municipală, departamentală, atribuindu-li-se,  în funcţie de sarcini, statut naţional, republican, 

municipal sau departamental. 

La momentul de față, ITC au dublu statut. Astfel, în dependență de situație acestea decid să acționeze sub 

formă de antreprenor și să plătească TVA, sau în alte cazuri să achite cheltuieli în lipsa justificării existenței 

reale a activității de antreprenor. 

Opțiunea presupune păstrarea mecanismului actual al finanțării ITC, în proporție de 60%, conform Legii 

Culturii. Astfel, conform Legii cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice, nr. 1421   adoptată la 

31.10.2002 fondatorul ITC rămîne Ministerul Culturii, care acoperă   cheltuielile aferente activităţii  lor  pe 

parcursul  anului  fiscal.   Totodată, teatrele   şi organizaţiile concertistice naţionale beneficiază  de acoperirea 

cheltuielilor  în proporţie de 80%. 

Finanțarea ITC are loc în baza Regulamentului privind normativele de estimare a cheltuielilor necesare 

activităţii teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice beneficiare de subvenţii de la buget, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 643, din 9 iunie 2004. Regulamentul stipulează, pe lîngă normativele de retribuire a 

muncii angajaților, o altă serie de cheltuieli necesare bunei funcționări a ITC. (Anexa nr.2) 

Același regulament stipulează că plata consumului de energie termică şi electrică, gaze, apă şi alte 

servicii comunale se estimează în baza contractelor cu furnizorii de servicii din anul precedent, minus 

cheltuielile acoperite din mijloacele acumulate în acest scop de la  darea în arendă a spaţiilor, conform 

contractelor de arendă. 

Normativele presupun la moment finanțarea ITC în dependență de numărul de angajați, de montările noi 

planificate, cheltuielile  și alte articole. La baza estimărilor  pentru anul următor se iau statele de funcţiuni 

aprobate pentru anul precedent celui planificat, cu modificările ce se preconizează pentru anul respectiv, în 

conformitate cu statele titulare aprobate. 

Din punct de vedere al organizării mangementului instituţiei, conducătorii elaborează planuri de activitate 

cu aplicarea indicilor pe două segmente: planificat şi realizat. De menționat că rubrica realizat nu comportă 

influențe asupra finanțării ITC în anul următor financiar. 

                                                           
2
 Legea cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice, nr. 1421   adoptată la 31.10.2002 
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Administrarea teatrului,  circului  şi organizaţiei  concertistice de stat  se efectuează de către director, care 

este desemnat prin concurs sau de către fondator şi cu care Ministerul Culturii sau autoritatea 

administraţiei  publice locale,  de comun acord cu  Ministerul  Culturii, încheie acord individual de muncă 

(contract)  pe un termen de 5 ani. 

Candidaturile la funcţiile de conducere (director general, director economic, director artistic) sunt 

propuse şi aprobate de către fondatorul teatrului, circului sau instituţiei concertistice. 

 

În funcţia de conducător al teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice publice este numită o 

persoană cu experienţă în domeniu de cel puţin 10 ani, de specialitate: regizor, dirijor, actor, solist, teatrolog, 

muzicolog, dramaturg, compozitor, scenograf, coregraf sau animator al procesului de creaţie. 

 

Din actele normative-reglatorii se poate observa că atît directorii de ITC, cît și ceilalți angajați pot fi 

numiți în funcție atît în bază de concurs, cît și în afara concursului
3
. Directorii încheie cu Ministerul un contract 

managerial la numirea în funcție. Responsabilitățile de management cultural: planificarea turneelor, 

spectacolelor, planurile de mediatiazare a insitituțiilor revin directorului artistic al ITC. 

 

Evaluarea personalului din ITC se realizează conform Regulamentului cu privire la evaluarea 

personalului din instituțiile teatrale, concertisitce și de circ.  De menționat că în cazul contractelor determinate, 

personalul ITC nu este supus evaluării. 

 

Beneficii 

Opțiunea oferă posibilitatea menținerii ITC în starea actuală, asigurând același nivel de acces al 

publicului la serviciile culturale, în special în zonele urbane (Chișinău, Bălți, Cahul). Conform focus-grupului 

organizat cu Uniunea Teatrală, unul dintre beneficiile modelului este faptul că ITC sunt instituții pubice, ceea ce 

permite menținerea finanțării tuturor instituțiilor. Beneficiul privește în primul rînd Filarmonica, Sala cu Orgă și 

Teatrul Național de Operă și Balet, dar și teatrul Cahul, care nu dispune pînă în prezent de un sediu care ar 

permite realizarea misiunii. 

Prin stipularea procedurii de alegere al directorilor ITC, prin concurs sau fără se asigură permanența unui 

manager în instituție, în special în momentele de criză. Este considerat pozitiv faptul că în cerințele înaintate 

către candidatul la postul de director al ITC este stipulată necesitatea de studii sau experiență în domeniu. 

Totodată opțiunea nu permite realizarea obiectivelor propuse, din lipsa unui mecanism de finanțare care 

ar permite creșterea concurenței între ITC și în consecință dezvoltarea creativității și orientarea către 

consumatorul de cultură al instituțiilor. 

Impactul fiscal anual al opțiunii este de 66943.3 mii lei.  

                                                           
3
 Legea Teatrelor, Regulamentul Teatrelor 
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La calcularea impactului fiscal au fost luate în considerare transferurile de la buget în scopuri de 

producție și pentru investiții și reparații capitale pentru anul de bază, 2010. Bugetul se calculează luându-se în 

considerație datele istorice, care sunt adaptate la consecințele anuale ale teatrelor.  

Impactul administrativ 

În eventualitatea păstrării situației actuale nu va exista un impact administrativ. Vor fi utilizate resursele 

actuale din cadrul Ministerului Culturii pentru evaluarea și monitorizarea activității teatrelor. 

Impactul economic 

Deși impactul economic nu poate fi cuantificat cu exactitate, opțiunea dată va perpetua starea actuală a 

instituțiilor teatrale, în care deși statul investește bani pentru menținerea activității lor, acestea nu depun suficient 

efort pentru a fi cel puțin parțial independente financiar, bazându-se pe autogestiune. Dimpotrivă rezultatele 

financiare sunt negative. În acest sens, instituțiile teatrale nu sunt sustenabile independent de finanțarea publică, 

iar această opțiune nu prevede nici un mecanism de revitalizare a activității teatrelor. 

Din acest motiv există un proces de stagnare al dezvoltarii industriei teatrale, diversității de servicii 

culturale și atragere de noi consumatori, deci educare a populației. 

Companiile private vor avea un grad scăzut de interes în susținerea financiară a ITC. Drept rezultat 

parteneriatele public-privat vor fi tot mai reduse. 

Impactul social 

În condițiile păstrării modelului actual de finanțare și administrare al ITC tot mai mulți artiști vor pleca 

din domeniu. Rata de angajare în domeniul cultural este în descreștere, considerând lipsa perspectivelor de 

dezvoltare, salariile sunt reduse. Astfel oferta culturală va rămîne limitată, iar nivelul performanțelor teatrelor 

scăzut. 

Nivelul de cultură al populației va fi în continuă scădere și poate genera conficte de identitate socială și 

națională. Oferta culturală scăzută crește probabilitatea migrației tinerilor. 

Riscuri: 

Ne-intervenția în situația actuală va duce la agravarea mecanismului actual de management al instituțiilor 

teatrale, în care instituțiile publice sunt finanțate în proporție de 60% de jure, iar de facto în proporție de 70-80%. 

Sistemul actual de finanțare din bugetul de stat nu stimulează îmbunătățirea capacităților de management al 

instituțiilor, diversificarea metodelor de vânzare a biletelor, deci a creșterii numărului de spectatori, ceea ce va 

provoca diminuarea cererii, dar și a ofertei de servicii culturale. ITC își realizează planurile într-o măsură extrem 

de mică, finanțarea nefiind condiționată de indicatori de performanță. Produsul artistic riscă să rămînă 

necunoscut consumatorului de cultură din cauza capacităților limitate de marketing al instituțiilor. 

În același timp riscul ca în acest domeniu cadrele instruite, actorii, artiștii și oamenii de creație să nu 

profeseze și să-și schimbe radical activitatea este foarte mare, deci  va avea loc o scădere a forței de muncă. 
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ITC au o arie mică de desfacere și aceasta este concentrată în Chișinău (excepție fac Cahul și Bălți). 

Regiunile au un acces limitat la producția culturală teatrală. De asemenea se atestă lipsa unei politici de stimulare 

a turneelor naționale și internaționale. Impactul ITC asupra culturalizării populației și formării identității 

personalității multilateral dezvoltate este unul semnificativ de redus. 

Conform sondajului realizat la comanda MTS, la itemul nr. 33: Cât de des mergeți la următoarele 

evenimente culturale/instituții?- tinerii au răspuns niciodată în proporție de 48, 2%, iar alți 23,8% o dată la doi 

ani.  Putem presupune că numărul spectatorilor în următorii ani va scădea substanțial datorită tendinței în scădere 

a vizitelor la teatru și a ofertei limitate de artă teatrală. Lipsa unui sistem bazat pe performanță, monitorizarea 

distribuției banilor publici, lipsa unei viziuni antreprenoriale asupra artei teatrale reprezintă cauzele principale 

ale stagnării transformării în industrie culturală. 

 

Opțiunea II: Modificarea cadrului de finanțare al instituțiilor teatral-

concertistice (ITC) în baza subsidierii consumatorului 
Descrierea opţiunii: 

Opțiunea presupune modificarea procedeului de finanțare al ITC și revizuirea statutului ITC. Aceasta are 

drept scop stimularea managerilor teatrelor să se orienteze spre consumator creșterea concurenței între 

instituțiile teatrale, astfel dezvoltându-se industriile creative. 

a) Opțiunea presupune păstrarea statutului de insituție publică pentru 5 instituții teatral-concertistice, 

datorită specificului lor (Teatrul Național de Operă și Balet, Filarmonica Națională, Sala cu Orgă și Teatrul 

Național ”Mihai Eminescu”) și acordarea formei organizatorico-juridice de întreprindere de stat pentru celalte 

instituții. Revizuirea statutului are în vedere re-evaluarea categoriilor care sunt acordate ITC: național, 

republican, municipal, departamental conform unei grile de performanță, elaborată de Comisia de Evaluare a 

ITC.  

b) Modelul de finanțare presupune acordarea subsidiilor teatrelor în funcție de numărul de 

spectatori/bilete vândute.  Opțiunea vine să compenseze diferența dintre costul real al biletului de teatru/concert 

și prețul biletului vândut la casele de bilete. Finanțarea  se acordă în baza numărului de spectatori, numărului de 

montări noi și costurile  întreținere suportate de ITC. 

 

Actualmente bugetul ITC se formează din trei surse importante: bugetul de stat 75%, veniturile provenite 

din arendă – 17% şi veniturile din realizarea biletelor – 8% (2010). Prin opţiunea dată se doreşte schimbarea 

raportului cu reducerea ponderii alocărilor de stat şi creşterea ponderii veniturilor realizate din vânzarea biletelor. 

În acest sens se propune ca veniturile din arendă să nu depăşească 20%, iar alocările de la stat să se reducă 

treptat. Astfel, veniturile din realizarea biletelor trebuie să crească. Acestea pot creşte fie din scumpirea biletului, 

fie din sporirea numărului de spectatori. Scumpirea biletului ar fi o soluţie, doar că aceasta este destul de 

riscantă, pentru că este influențat negativ numărul de potenţiali spectatori.  Pe de altă parte, datele statistice arată 

că în perioadele de criză economică numărul spectatorilor descreşte, adică preţul biletului este un element 
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sensibil care ar putea influenţa simţitor numărul de spectatori. De acea această opţiune îşi propune sporirea 

veniturilor din vânzarea biletelor pe contul sporirii numărului de spectatori. Obiectivul este de a mări 

numărul de spectatori cu 20%. Dacă instituția teatral-concertistică reuşeşte acest lucru, atunci preţul biletului se 

reduce şi respectiv se reduce şi alocarea din partea statului.  

 

Prețul biletului se calculează în funcție de cheltuielile ITC la montarea unui spectacol și venitul mediu al 

locuitorilor (conform datelor BNS). Luând în considerație și capacitatea de cumpărare a consumatorului tipic de 

teatru a fost stabilit prețul minim al uni bilet de teatru de 25lei. Prețul minim de 25 de lei a fost stabilit luându-se 

în considerație consumatorul tipic și capacitatea actuală de cumpărare a unui produs cultural teatral. 

 

Creșterea numărului de spectatori de 20% devine condiția de finanțare, întrucât aceasta este indicatorul 

pe baza căruia se va calcula valoarea subsidiei. Ministerul Culturii, considerând această opțiune, condiționează 

instituțiile teatral-concertistice  să aloce 1% din transferurile spre instituțiile teatrale în Marketing și Comunicare, 

o nouă linie din cadrul de cheltuieli al teatrelor, în scopul activității de promovare a spectacolelor. 

În acest fel, investind 1% din buget în marketarea și promovarea produselor culturale, spectacole, se 

dorește să se realizeze o creștere a numărului de spectatori cu 20%. Considerând prețul de vânzare la casa de 

bilete de minimum 25 lei, statul se obligă să acopere o parte din cheltuielile de întreținere, și să subsidieze 

spectatorul, dar cerând teatrelor să își crească gradul de ocupare al sălii. Cu cît numărul de spectatori va crește, 

cu atât povara statului se va diminua, deoarece teatrele vor avea venituri proprii mai mari din activitate culturală. 

 

Această opțiune schimbă raportul de importanță, condiționând valoarea subsidiei pe un nou indicator – 

numărul de spectatori. 

Mecanismul de finanțare este anexat la document. La anexă se poate vedea și un model de mecanism de 

înregistrare a managementului teatral, utilizat de către managerii culturali în sistemul european. (Anexa 7) 

Numărul de spectatori va influența și abordarea directorilor de teatru, care vor fi nevoiți să stabilească 

planuri de marketing și promovare pentru a avea acces la banii publici, astfel livrând produse culturale. 

Directorii de teatru ulterior vor putea avea două abordări de management: manager orientat spre maximizarea 

calității sau orientat spre creșterea ratei audienței. 

Pentru buna implementare a acestei opțiuni și atingerea obiectivelor specifice, sunt necesare ateliere de 

instruire pentru consolidarea capacităților actualilor directori de teatru. Pentru a putea supravețui pe partea de 

ofertă a pieții, capacitățile antreprenoriale sunt esențiale în crearea produselor și strategiilor de stimulare a 

cererii. Prin această opțiune, statul va stimula instituțiile teatral-concertistice, în acest caz teatrele să funcționeze 

în calitate de întreprinzători, având obiectivul să își crească veniturile din produsul lor, astfel reducându-și 

costurile de producție. 

În scopul planificării  și alocării finanțării, se va  forma o Comisie de Evaluare a ITC. Condițiile pentru 

funcționarea Comisiei vor fi elaborate printr-un Regulament al Ministerului Culturii, în concordanță cu legislația 

în vigoare. 
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Comisia este formată din nouă membri cu durata de pînă la 3 ani. Din Comisie fac parte trei reprezentanți 

ai Ministerului Culturii, un reprezentant al Ministerului Finanțelor, un reprezentant al Uniunii Teatrale, un 

reprezentant al ITC și pînă la trei membri ai comunității artistice (ONG, artiști, societatea civilă). 

Procedura de evaluare a performanțelor ITC se stabilește de către Ministerul Culturii. 

Cererile de finanțare se vor depune în formă scrisă, la data stabilită de Ministerul Culturii. Datele de 

scadență vor fi publicate pe site-ul Ministerului Culturii. La cerere se va anexa planul de dezvoltare strategică a 

ITC,  programul repertoriului pe un an și planul financiar al ITC. 

Grila de finanțare a ITC în funcție de statutul instituției va fi elaborată de Ministerul Culturii. 

Drept rezultat al evaluării, fiecare instituție va încheia cu Ministerul Culturii un contract de performanță, 

în baza căruia va raporta la fiecare sfîrșit de an. 

Contractul de performanță va conține următoarele: 

- Părțile contractante 

- Valoarea finanțării 

- Utilizarea indicatorilor de performanță pentru planificarea bugetului 

- Drepturile și obligațiunile părților 

- Procedura de raportare 

- Indicatorii de performanță, conform cărora ITC va raporta 

- Condițiile și procedura de modificare a contractului 

- Condițiile și procedura de reziliere a contractului 

- Date despre intrarea în vigoare și expirarea contractului. 

Decizia privind finanțarea va fi luată de Ministerul Culturii, după examinarea rapoartelor de performanță 

a ITC de către Comisia de Evaluare a ITC. 

Opțiunea presupune modificarea procedurii de angajare a  directorului ITC. 

Directorul  va fi angajat prin concurs, o dată la 5 ani. Pentru a asigura calitatea directorilor angajați, 

concursul se va axa pe alegerea proiectului de management și nu a persoanei candidatului și pe calitate Caietului 

de sarcini, elaborat de Ministerul Culturii și completat de către candidat.în cazul în care, pentru o perioadă, 

poziția de director nu este ocupată, se va asigura funcția de interimat. 

Pentru înscrierea în concurs, candidații vor trebui să îndeplinească următoarele condiții: 

- Candidatul va deține un set demonstrat de competențe manageriale (studii în domeniul 

managementului sau experiență în domeniul administrării ITC) 

- Candidatul va demonstra cunoașterea specialității (experiență în domeniu sau studii de 

specialitate). 
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Ministerul Culturii va elabora caietul-tip de sarcini, care va fi completat de către candidații la postul de 

director. Caietul de sarcini cuprinde: 

- Analiza instituției din perspectiva misiunii acesteia. Analiza se face în baza pilonilor manageriali, 

financiari și în termeni de resurse umane și menționează schimbările preconizate precum și posibilitățile de 

finanțare a ITC. 

- Proiectul de dezvoltare strategică a insitituției 

La înscrierea la concurs, candidații vor prezenta: 

- Planul de dezvoltare strategică a insitiuției, pentru o durată de 5 ani, în baza indicatorilor de 

performanță elaborați de Ministerul Culturii 

- Caietul de sarcini 

- Portofoliul candidatului 

La angajare, directorul de ITC va încheia personal, un contract de management conform modelului 

elaborat de Ministerul Culturii. Contractul de management va conține indicatorii de performanță, conform cărora 

va avea loc evaluarea directorului. 

Conform opțiunii, angajații vor încheia un contract de muncă, pentru o perioadă determinată. Salarizarea 

anagajaților va avea loc în baza performanțelor deținute. La încheierea contractului, în baza Regulamentului de 

evaluare, contractul poate fi prelungit sau sistat. 

Beneficii 

Beneficiul de bază în cazul opţiunii date este ceea că ITC vor beneficia de resurse suficiente doar în cazul 

în care vor atinge obiectivul de sporire a numărului de spectatori. Acest fapt va determina ITC să monteze piese 

noi, să stimuleze cererea, va face comunitatea teatrală mai sensibilă la preferinţele publicului, va spori 

capacităţile manageriale de promovare a produselor teatrale şi în cele din urmă se poate anticipa o sporire a 

gradului de „culturalizare” a populaţiei ţării. 

Totodată producătorii de artă vor fi conectați de piață prin intermediul evaluării cerințelor consumatorilor 

și identificarea pieței – acestea răspund la schimbări semnificative în stilul de viață și a construirii identității prin 

consum. Acestea sun legate de habitus, practicile lor de afaceri, capitalul cultural, care includ producția culturală 

și economică menționată. 

Modificarea principiului de finanțare al ITC permite creșterea transparenței alocațiilor bugetare și 

diversificarea ofertei culturale. 

În același timp pentru a atinge obiectivul de realizare a numărului necesar de bilete/spectatori se vor 

folosi resursele din arenda spaţiilor. Adică se va exploata posibilitatea de arendare, aşa ca veniturile să acopere 

cele 20% din bugetul instituţiei provenit din arendă şi pentru a acoperi o parte din veniturile care trebuie să 

provină din realizarea biletelor. În acest fel, va fi prevenită posibilitatea utilizării veniturilor din arenda sălii 

pentru interese personale. 
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Principiul de finanțare a spectatorului impune un stil de management proactiv al directorilor de ITC și 

prin aceasta, creșterea accesului populației din raioane sau sate la produsul cultural (va crește numărul de 

turnee naționale) și montarea a mai multe spectacole noi.  

Schimbarea cerințelor de concurs pentru angajarea  directorului instituției dezvoltă în sistemul cultural 

concurența loială între oamenii de cultură și manageri.  Îmbunătățirea calității managementului este asigurată 

de prezentarea, la concurs a Proiectului de dezvoltare strategică a instituției. ITC vor avea posibilitatea să își 

dezvolte o identitate proprie și să devină instituții cu profit, astfel mărindu-și veniturile disponibile pentru 

producție cultural teatrală. 

ITC își vor respecta misiunea și vor tinde să pună în scenă mai multe spectacole, pentru a câștiga 

finanțarea statului, nepunînd accent pe venitul provenit din darea în arendă a încăperilor. 

Datorită introducerii sistemului de management bazat pe performanță se va îmbunătăți cooperarea dintre 

Ministerul Culturii și comunitatea artistică, va crește responsabilitatea ITC în realizarea scopurilor strategice ale 

ministerului și va fi consolidată corelarea dintre procedura de finanțare și rezultatele ITC. 

Opțiunea realizează obiectivele politicii publice, necomportînd riscuri pentru existența teatrelor. 

Impactul fiscal 

Opțiunea prevede scăderea poverei financiare a statului. 

Considerând anul de bază 2010, bugetul public economisit în urma introducerii noului mecanism de 

finanțare este de  3621.6 mii lei  dacă se atinge obiectivul de 20%.  

Acoperirea cheltuielilor pentru cele 5 instituții publice constituie 49865.7 mii lei. 

 

Impactul administrativ 

Eforturi administrative sunt necesare pentru elaborarea şi prestarea serviciilor de instruire a managerilor 

ITC în vederea formării competenţelor de promovare a produselor teatral-concertistice şi eficientizării activităţii 

instituţiilor în general. 

Opțiunea prevede Crearea unei comisii de evaluare, compuse din 9 persoane. Nu sunt necesare cheltuieli 

suplimentare. 

Vor fi modificate o serie de acte legislative: 

- Legea cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice 

- Regulamentul privind normativele  de estimare a cheltuielilor necesare activităţii teatrelor, 

circurilor şi organizaţiilor concertistice beneficiare de subvenţii de la buget 

- Regulamentul teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice 
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Se vor elabora următoarele acte normative: 

- Regulamentul Comisiei de evaluare a performanțelor teatrelor, circurilor și organizațiilor 

concertistice 

- Caietul-tip de sarcini pentru teatre și organizații concertistice 

- Metodologia de evaluare a performanțelor ITC, cu descrierea criteriilor și standardelor de 

performanță a ITC 

În cazul adoptării acestei opțiuni, este necesară o Hotărîre de Guvern privind instituirea Comisiei de 

evaluare a Teatrelor. 

Impactul economic 

Opțiunea are un impact economic pozitiv datorită creșterii concurenței între instituțiile teatral-

concertistice. Comparativ cu situația actuală, diferențierea nivelului de finanțare acordat ITC în funcție de 

performanțele obținute permite creșterea concurenței și încurajează căutarea surselor adiționale de finanțare. 

Sustenabilitatea instituțiilor teatral-concertistice cu indicatorii de performanță pozitivi va fi asigurată. Totodată 

sustenabilitatea instituțiilor teatrale și stimularea dezvoltării în industrie culturală sunt în strânsă legătură cu 

nivelul de angajare, profilul pieții muncii, necesitățile de instruire și contribuții la PIB-ul național, regional și 

local. 

De asemenea, impactul economic va fi resimțit datorită efectului multiplicator, în urma evaluării 

dezvoltării industriei culturale în ceea ce privește angajarea și situația financiară a angajaților. 

Impactul social 

Oferta culturală a ITC va fi redimensionată pe consumator. Dacă la ora actuală estimăm că aproximativ 

10% (345000 spectatori) din populaţia ţării este consumatoare de produse teatral-concertistice (în cazul în care 

spectatorii sunt utilizatori unitari de produse culturale), atunci odată cu implementarea acestei opţiuni numărul 

populaţiei consumatoare de produse teatral-concertistice va spori cu 20% conform obiectivelor trasate (414000 

spectatori). Se poate anticipa că odată cu promovarea unor valori culturale prin intermediul ITC, vom forma o 

populaţie cu necesități culturale. 

Opțiunea prevede creșterea performanței instituțiilor culturale, astfel influențând și calitatea produsului 

cultural și numărul acestora. Oferta culturală va fi diversificată, asigurând accesul la produsul cultural de către 

un număr mai mare din  populație.  

Riscuri: 

Un risc major este activarea instituțiilor teatral-concertistice în condiții de buget auster, în situația 

incapacității de atingere a obiectivului de 20% suplimentar de spectatori, acestea vor beneficia de resurse reduse 

din partea statului. Acest fapt va genera reduceri de personal, incapacitate de atragere a actorilor performanţi şi 

în cele din urmă degradarea unor ITC. În situaţia incapacităţii constante de atingere a obiectivelor, unele ITC vor 

trebui închise.     
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Un alt risc este majorarea prețurilor biletelor, întrucât în situația incapacității atingerii obiectivelor, 

finanțarea va fi redusă. Deci povara asupra managerilor de teatru este mare, pentru a-și atrage mai mulți 

spectatori, deci să crească vânzările. 

Unele dintre ITC, în lipsa sediilor sau a capacităților scăzute manageriale ale directorului pot avea 

performanțe scăzute, ceea ce va atrage o finanțare scăzută. 

Opțiunea III:  Liberalizarea ITC și introducerea contractelor de performanță 

pentru instituțiile teatral-concertistice. 
 

Descrierea opțiunii 

Această opțiune prevede liberalizarea ITC, cu păstrarea mecanismului de finanțare în baza finanțării 

spectatorului. 

Opțiunea presupune păstrarea statutului de insituție publică pentru 8 instituții din ITC din subordinea 

Ministerului. Conform opțiunii, cele 12 teatre și 4 instituții concertistice intră în concurs pentru statutul de 

insituție de interes național, conform unor criterii clar stabilite. Criteriile sunt susținute de indicatori de 

performanță. 

Opțiunea presupune acordarea Statutului  preferențial de insituție publică Teatrului Național  de Operă și 

Balet, Filarmonicii de Stat S. Lunchevici și Sălii cu Orgă din Chișinău,  datorită specificului lor. 

Evaluarea instituțiilor naționale are loc la sfîrșitul fiecărui an financiar și este realizată de către Comisia 

de evaluare a ITC, descrisă în opțiunea 2. 

Concursul pentru obținerea statutului de instituție de interes național are loc o dată la 3 ani și este 

organizat de Ministerul Culturii. Data anunțării concursului este plasată pe site-ul autorității. 

Conform opțiunii Ministerul Culturii  oferă finanțare, în baza finanțării spectatorului celor 8 instituții de 

interes național. Statutul de Instituție națională  presupune finanțarea instituției în baza finanțării spectatorului, 

conform algoritmului din opțiunea 2. 

Celelalte instituții au statut de republican, municipal, departamental. ITC din subordinea Ministerului 

Culturii încheie cu Ministerul Culturii contracte de performanță și primesc, cu titlu gratuit, în folosință sediile, cu 

condiții clar stipulate în contract. Ministerul Culturii elaborează un Regulament de utilizare a spațiilor date în 

folosință ITC. Fiecare instituție încheie în acest sens un contract de performanță cu Ministerul Culturii. Clădirile 

teatrului,  circului sau ale organizaţiei concertistice de stat nu  se supun privatizării și pot fi date în arendă numai 

în scopuri de activitate culturală. Ministerul Culturii își asumă în această opțiune dreptul de audit al exploatării 

spațiilor. 
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Bugetul de stat va acoperi  plata consumului de energie termică şi electrică, gaze, apă şi alte servicii 

comunale  minus cheltuielile acoperite din mijloacele acumulate în acest scop de la  darea în arendă a spaţiilor, 

conform contractelor de arendă. 

Contractul de performanță implică de fapt un proces prin care se obțin rezultate și beneficii prin 

înțelegerea și gestionarea performanțelor angajaților în baza unor planuri strategice și operaționale, structurate 

pe scopuri, obiective și standard de competențe. Pentru că directorii de ITC  au capacități reduse de gestionare a 

performanțelor și promovare a produsului teatral, opțiunea prevede instruirea managerilor de ITC la Centrul de 

Formare Continuă. Prin instruirea continuă se va micșora riscul ca unele ITC să dea faliment. 

 

Beneficii: 

Prin liberalizarea ITC se obține în primul rînd scăderea poverei administrative și financiare a 

statului. Are loc procesul de modernizare a bugetării: schimbarea orientării de la input spre output (produs). 

ITC vor fi nevoite să reconceptualizeze propria misiune și produs cultural și să se orienteze la cerințele 

consumatorului de cultură.  Opțiunea prevede și creșterea importanței activității de impresariat. 

Încheierea contractelor de performanță cu ITC pentru utilizarea spațiului permit pe de o parte reducerea 

atitidunii relaxatate de adminstrare a instituțiilor teatral-concertistice, imbunătățirea vizibilă a calității 

serviciilor culturale, dar și prezervarea patrimoniului. Stipularea clauzei de destinație a sediilor și a condițiilor 

de închiriere a spațiului disponibil vor asigura realizarea misiunii culturale a ITC. 

Opțiunea stabilește un sistem intern de analiză a performanței asigurînd o viziune clară privind 

nivelul de eficiență a diferitor ITC si totodata asigurînd respectarea contractului. Contractele de 

performanță asigură implementarea strategiei de dezvoltare planificată, luînd în considerație indicatorii clari 

(numerici) de dezvoltare și evaluare. 

 

Impactul fiscal 

Impactul fiscal este de 6758950.7 mii lei. Acesta include transferurile de la buget pentru cele trei instituții cu 

specific (Filarmonica, Teatrul de Opera si Balet, Sala cu Orga) si valoarea în lei a cheltuielilor pentru întreținerea 

clădirilor: energie termică, energie electrică, apă. 

Impactul administrativ 
 

Opțiunea prevede următoarele modificări la nivel administrativ: 

 

- Revizuirea regulamentului privind taxele minime de dare în arendă a spaţiilor provizoriu 

neexploatate ale edificiilor de cultură, astfel încât domeniul de activitate a arendaşului să aibă tangenţe cu cultura 

sau divertismentul, şi ca acesta să aibă reputaţie de promotor al culturii. 
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Se vor elabora următoarele acte normative: 

- Regulamentul Comisiei de evaluare a performanțelor teatrelor, circurilor și organizațiilor 

concertistice 

- Caietul-tip de sarcini pentru teatre și organizații concertistice 

- Metodologia de evaluare a performanțelor ITC, cu descrierea criteriilor și standardelor de 

performanță a ITC 

Vor fi modificate o serie de acte legislative: 

- Legea cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice 

- Regulamentul privind normativele  de estimare a cheltuielilor necesare activităţii teatrelor, 

circurilor şi organizaţiilor concertistice beneficiare de subvenţii de la buget 

- Regulamentul teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice 

 

Impactul economic 

Opțiunea are un impact economic pozitiv datorită clarificării statutului  ITC și creșterii transparenței 

alocării banilor publici, ca și în opțiunea 2. Practicile europene de autofinanțare a ITC demonstrează creșterea 

profitului instituțiilor. Prin dezvoltarea parteneriatelor public-privat se vor încuraja inițiativele private în 

domeniul teatral.  Va crește gradul de libertate al instituțiilor în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare și 

umane. Prin creșterea concurenței se va asigura calitatea produsului cultural și va crește rolul serviciilor de 

impresariat. 

Retribuirea muncii angajaților în funcție de performanțe nu va genera un efort suplimentar din partea 

statului, din cauza modelului de finanțare propus. și va permite creșterea veniturilor proprii ale ITC. 

Impactul social 

Opțiunea presupune creșterea performanței instituțiilor culturale prin elaborarea planurilor de dezvoltare 

strategică a ITC. Calitatea produsului cultural al ITC va crește. Pentru ca să poată beneficia finanțare de la 

bugetul de stat, ITC își vor revedea planurile strategice și se vor orienta către consumatorul de cultură din toate 

zonele republicii. 

Oferta culturală a ITC va fi redimensionată pe consumator. Pot apare mai multe teatre private care vor fi 

orientate spre publicuri-țintă diferite: tineri, copii, grupuri sociale, etc. Acest  lucru va determina creșterea 

nivelului salariului angajaților din instituțiile teatral-concertistice și va oferi posibilitatea deschiderii noilor locuri 

de muncă pentru actori.  

Impactul social al opțiunii poate fi mare datorită probabilității creșterii prețului biletelor.  

 



26 
 

Riscuri 

În cazul în care contractele de performanță vor fi foarte generale, există riscul ca insituțiile, pentru 

asigurarea venitului să folosească spațiile libere în altă destinație decît cea presupusă de lege. 

Probabilitatea ca directorii și angajații instituțiilor teatral-concertistice să nu fie pregătiți pentru 

descentralizare este una înaltă. Conform sondajelor, realizate cu angajații teatrelor, la întrebarea dacă sunt de 

acord cu introducerea sistemului de management al performanțelor, majoritatea au răspuns – sunt de acord. 

Totodată artiștii nu își doresc schimbarea statutului instituțiilor. În cazul în care va fi adoptată această opțiune 

este posibil ca lumea teatrală să își manifeste nemulțumirea față de faptul că unele instituții rămîn a fi publice, pe 

cînd celelalte trebuie să intre în concurs pentru finanțarea din partea bugetului de stat. 

Activitatea ineficientă  și netransparentă a Comisiei de Evaluare a ITC ar putea conduce la acordarea de 

titluri pe baze oportuniste.  

Riscul cel mai mare este închiderea multor instituții teatral-concertistice, din cauza lipsei pregătirii, 

flexibilității și capacităților reduse ale actualilor directori de instituții teatral-concertistice să se conformeze 

schimbărilor prevăzute de această opțiune.  

Totodată există riscul că unele instituții nu vor putea rezista concurenței și vor fi închise. 
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Tabel comparativ pentru opțiunile propunerii de politică publică 
privind eficientizarea instituţiilor teatral -concertistice din Republica Moldova 

 Opțiunea 1 - Status quo Opțiunea 2 -  Opțiunea 3 -  

Descriere 

succintă 

Păstratea statutului actual al ITC și a 

modelului de finanțare a acestora 

 

 

Modificarea cadrului de finanțare al 

instituțiilor teatral-concertistice (ITC) în 

baza finanțării spectatorului  

 

Liberalizarea  ITC și introducerea 

contractelor de performanță pentru 

instituțiile teatral-concertistice 

STATUTUL JURIDIC AL ITC 

Păstrarea statului juridic actual al ITC. 

ITC sunt instituții publice, iar unele 

instituții au statut de întreprinderi de 

stat.  

 

ITC pot fi: naționale, republicane, 

municipale, departamentale.  

 

Statutul de instituție națională este 

dobîndit în condiții stipulate în Legea cu 

privire la teatre, circuri şi organizaţii 

concertistice, nr. 1421   adoptată la 

31.10.2002 

 

 

Filarmonica Națională, Teatrul de 

Operă și Balet, Sala cu Orgă, Teatrul 

Național ”Mihai Eminescu” sunt 

instituții publice, iar celelalte instituții 

teatral-concertistice devin 

întreprinderi de stat. 

Din cele 16 ITC monitorizate de 

Ministerul Culturii, 8  vor avea statut 

de instituție publică.  

Teatrul de Operă și Balet 

Filarmonica 

Sala cu Orgă 

Alte patru insituții vor accede la  

finanțare  în urma unui concurs, 

organizat odată la 3 ani. 

11 instituții vor fi întreprinderi de stat 

FINANȚAREA ITC 

 

Păstrarea mecanismului actual al 

finanțării ITC, în proporție de 60%, 

(Legea Culturii).  

- ITC vor fi finanțate în baza 

Finanțării spectatorului 

- Linia de buget pt marketing si 

promovare este obligatorie pentru 

teatre 

- ITC de interes  național vor fi 

finanțate în baza Finanțării 

spectatorului 

- Celelalte instituții vor primi 

subsidii pentru acoperirea 

cheltuielor legate de întreținere 
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ITC naționale beneficiază  de 

acoperirea cheltuielilor  în proporţie de 

80%. (Legea cu privire la teatre, circuri 

şi organizaţii concertistice, nr. 1421   

adoptată la 31.10.2002) 

Finanțarea se face în funcție de 

numărul de angajați al ITC plus 

cheltuieli de mentenanță ale sediilor.  

 

 

spațiilor pentru următorii 5 ani 

ADMINISTRAREA ITC 

Directorul ITC este desemnat prin 

concurs sau fără concurs pentru 5 ani. 

La angajare se încheie un contract, care 

nu conține indicatori de performanță 

(Legea cu privire la teatre, circuri şi 

organizaţii concertistice) 

 

Angajații ITC sunt evaluați conform 

Grilei de evaluare, în vederea salarizării 

diferențiate.  

 

ITC nu încheie contracte de performanță 

cu Ministerul Culturii 

 

Angajarea directorului de ITC are loc 

prin concurs, cu prezentarea Caietului-

Tip de sarcini, elaborat de Ministerul 

Culturii  

 

Fiecare director va încheia un contract 

de performanță cu Ministerul Culturii, 

cu specificarea indicatorilor de 

performanță, în baza cărora va raporta 

anual 

Administrarea ITC are loc prin 

încheierea contractelor de performanță 

cu directorii 

 

 

Beneficii Menținerea ITC în starea actuală 

 asigurarea  accesului publicului la 

cultură, în special în zonele urbane 

(Chișinău, Bălți, Cahul) 

Se asigură permanența unui manager în 

instituție, în special în momentele de 

Creșterea transparenței alocațiilor 

bugetare și diversificarea ofertei 

culturale 

Reducerea poverei financiare a statului 

stimularea directorilor de teatru să 

introducă stilul antreprenorial in 

Scăderea poverei financiare a statului 

 

Creșterea gradului de responsabilitate a 

ITC 

 

Stil de management proactiv  
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criză. 

 

 

management, prin îmbunătățirea 

capacităților 

Stil de management proactiv al 

directorilor de ITC 

Accesul larg la cultură în regiuni, 

datorită creșterii numărului de turnee 

naționale 

Îmbunătățirea imaginii ITC și a 

Ministerului Culturii 

 

Creșterea concurenței între instituțiile 

prestatoare de servicii culturale 

 

Riscuri Sistemul de finanțare al ITC nu este 

transparent și nu stimulează 

creativitatea.  

ITC au o arie mică de desfacere și 

aceasta este concentrată în Chișinău 

(excepție fac Cahul și Bălți).  

 

Impactul ITC asupra culturalizării 

populației și formării unei personalități 

multilateral dezvoltate este unul extreme 

de mic.  

 

ITC  își realizează planurile întro măsură 

extrem de mică, finanțarea nefiind 

condiționată de indicatori de 

performanță 

 

Falsificarea biletelor în baza cărora va 

avea loc finanțarea ITC 

 

ITC în care managerii au capacități 

scăzute vor avea performanțe scăzute și 

un nivel de finanțare scăzut 

 

 

redus 

Închiderea unor instituții  

 

Nemulțumirea comunității teatrale 

 

Lipsa de transparență a Comisiei de 

evaluare a performanțelor ITC 

 

 

mare 
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Produsul artistic riscă să rămînă 

necunoscut consumatorului de cultură 

din cauza capacităților limitate de 

marketing al instituțiilor.  

mare 

 

Impact fiscal 66943.3  mii lei. 

 

 3621.6 mii lei  - economisiți din bugetul 

public 

49865.7 mii lei – cheltuieli pentru cele 4 

instituții publice  

6758950.7 mii lei 

Impact 

administrati

v 

Nu se prevede impact administrativ 

 

 

Vor fi modificate o serie de acte 

legislative: 

- Legea cu privire la teatre, circuri 

şi organizaţii concertistice 

- Regulamentul privind 

normativele  de estimare a 

cheltuielilor necesare activităţii 

teatrelor, 

circurilor şi organizaţiilor 

concertistice beneficiare de 

subvenţii de la buget 

- Regulamentul teatrelor, circurilor 

şi organizaţiilor concertistice 

Se vor elabora următoarele acte 

normative: 

- Caietul-tip de sarcini pentru 

teatre și organizații concertistice 

 

Vor fi modificate o serie de acte 

legislative: 

- Legea cu privire la teatre, circuri 

şi organizaţii concertistice 

- Regulamentul privind 

normativele  de estimare a 

cheltuielilor necesare activităţii 

teatrelor, 

circurilor şi organizaţiilor 

concertistice beneficiare de 

subvenţii de la buget 

- Regulamentul teatrelor, circurilor 

şi organizaţiilor concertistice 

Se vor elabora următoarele acte 

normative: 

- Metodologia de evaluare a 

performanțelor ITC, cu 
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- Metodologia de evaluare a 

performanțelor ITC, cu 

descrierea criteriilor și 

standardelor de performanță a 

ITC 

 

Mare 

descrierea criteriilor și 

standardelor de performanță a 

ITC 

- Regulamentul Comisiei de 

evaluare a performanțelor ITC 

 

Mare 

 

Impact 

social 

Artiștii vor pleca din domeniu, crescînd 

deficitul de cadre. 

 

Oferta culturală a ITC va rămîne 

limitată, iar nivelul performanțelor 

teatrelor scăzut 

 

Nivelul de cultură al populației va fi în 

continuă scădere și poate genera conficte 

de identitate socială și națională 

 

Oferta culturală scăzută crește 

probabilitatea migrației tinerilor.  

 

 

Negativ mare 

Calitatea produsului cultural al ITC v 

crește.  

 

Publicul etse orientat spre produsul 

cultural. 

 

 Nivelul de coeziune socială va crește.  

 

Accesul publicului la teatru se lărgește 

datorită numărului crescut de turnee 

naționale.  

 

Oferta culturală a ITC este 

redimensionată pe consumator.  

 

Impactul social al opțiunii este 

 

 

Creșterea performanței instituțiilor 

culturale 

 

Promovarea valorilor naționale în 

insituțiile finanțate de stat crește 

 

Crește nivelul de culturalizare al 

populației 

 

 

Impactul social al opțiunii este 

semnificativ datorită numărului mare de 

beneficiari indirecți vizați de politică.  

 

Prețurile biletelor pot crește 

 

 

 

 

 

Pozitiv mediu 
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semnificativ datorită numărului mare de 

beneficiari indirecți vizați de politică.  

 

Pozitiv înalt 

 

Impact 

economic 

diminuarea numărului de spectatori  

 scăderea rezultatului financiar al 

teatrelor 

Companiile private vor avea un grad 

scăzut de interes în susținerea financiară 

a ITC. Drept rezultat parteneriatele 

public-privat vor fi tot mai reduse. 

În condițiile păstrării opțiunii respective, 

se va perpetua modelul de finanțare non-

transparent al ITC. 

Impact negativ 

 

Creșterea numărului de spectatori 

 

Creșterea rezultatelor financiare ale 

ITC 

 

Atractivitatea investiţională sporită – 

impact economic benefic indirect.  

Pozitiv mediu 

Creșterea profitului ITC 

 

Creșterea necesității de servicii de 

impresariat 

 

Atractivitatea investiţională sporită – 

impact economic benefic indirect. 

Unele ITC pot deveni nesustenabile 

Pozitiv redus 

Opțiunea 

recomandat

ă 

 Recomandată  
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Anexa 1: LISTA  INSTITUȚIILOR TEATRAL-CONCERTISTICE CARE AU DUBLU STATUT 
(Conform Camerei Înregistrării de Stat și Hotărîrii Nr. 66/18.12.2008 (MO nr. 47-48, art. 4)) 

1. Teatrul Naţional de Operă şi Balet, mun.Chişinău 

2. Teatrul Naţional “Mihai Eminescu”, mun.Chişinău 

3. Teatrul Naţional de Stat “Vasile Alecsandri”, mun.Bălţi 

4. Teatrul “Eugene Ionesco”, mun.Chişinău 

5. Teatrul Dramatic Rus de Stat “A.P.Cehov”, mun.Chişinău 

6. Teatrul Republican “Luceafărul”, mun.Chişinău 

7. Teatrul Republican de Păpuşi “Licurici”, mun.Chişinău 

8. Teatrul “Alexei Mateevici”, mun.Chişinău 

9. Teatrul Epic de Etnografie şi Folclor “Ion Creangă”, mun.Chişinău 

10. Teatrul Republican Muzical-Dramatic “B.-P.Hasdeu”, or.Cahul 

11. Centrul de Cultură şi Artă “Ginta Latină”, mun.Chişinău 

12. Teatrul-Studio «C улицы Роз», mun.Chişinău 

13. Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” 

14. Ansamblul Naţional Academic de Dansuri Populare „Joc” 

15. Sala cu Orgă 

16. OCI „Moldova-concert” 
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Anexa 2:  Regulamentul privind normativele de estimare a cheltuielilor necesare activităţii teatrelor, 

circurilor şi organizaţiilor concertistice beneficiare de subvenţii de la buget, HGC643/2004  

Categoriile de cheltuieli Note 
Normativele maxime  

de cheltuieli, lei 

Rechizite de birou Lunar pentru un angajat 12 

Cărţi şi ediţii periodice Anual pentru un angajat 6 

Servicii editorial Anual pentru un angajat 21 

Cheltuieli de protocol Anual pentru un angajat 29 

Întreţinerea mijloacelor de transport proprii Anual pentru un angajat 145 

Procurarea mijloacelor fixe Anual pentru un angajat 600 

Întreţinerea animalelor Anual pentru o instituţie 140000 

Procurarea şi reparaţia recuzitei, grimei,  

decorului, costumaţiei pentru repertoriul curent: 

Teatrul Naţional de Operă şi Balet 

Teatrele naţionaleTeatrele dramatice,  

muzical-dramatice, pentru copii şi tineret 

Teatrele de păpuşi 

Instituţiile concertisticeCircul 

Anual pentru o instituţie 

 

200000 

60000 

50000 

20000 

15000 

40000 

Montări noi: 

Teatrul Naţional de Operă şi Balet 

Teatrele naţionale 

Teatrele dramatice, muzical-dramatice,  

pentru copii şi tineret 

Teatrele de păpuşi 

Instituţiile concertistice 

Ansamblul de dansuri "Joc", Circul 

Pentru o montare 

 

400000 

100000 

60000 

30000 

50000 

100000 

30000 
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Anexa 3: Nr spectatori, Teatre și Instituții Muzicale. Biroul Național de Statistică 
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Anexa 4: Cost mediu bilet, Venituri planificate/Venituri reale 
 

Costul mediu al unui bilet Venituri planificate din 

realizarea biletelor 

Venituri reale din realizarea 

biletelor 

72.8 lei 13741.1 mii lei 11091.6 mii lei (80,7% din 

veniturile planificate) 

Sursa: Raport de activitate al teatrelor și instituțiilor teatral-concertistice, Ministerul culturii, 2011 
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Anexa 5: Nr de locuri ocupate în sălile de spectacol, total, mii 
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Anexa 6: Procesul verbal al discuţiei publice privind propunerea de politică publică 
 

Persoanele/instituţii

le consultate 

Punctul de vedere al participanţilor 

Factorii interesaţi: 

 

 

 

Veaceslav Reabcinschii,   director Centrul de Politici Culturale 

Documentul de politică publică a identificat și formulat corect problema sistemului. 

Opțiunea doi este cea mai potrivită pentru obiectivul politicii. Schimbarea statului 

instituțiilor nu este suficientă, dar este necesar crearea condițiilor în care aceste 

instituții cu un nou statut să poată funcționa. Un exemplu relevant este Suedia, unde 

se lucrează pe bază de granturi pe proiect. 

De asemenea, un accent sporit trebuie pus pe creșterea gradului de ocupare a sălilor 

și nu pe creșterea numărului de spectacole. O abordare specifică trebuie 

implementată pentru teatrele din sate, inclusiv subvenționare mai mare. 

Opțiunea doi conține multe elemente de un mod de management planificat și 

centralizat. 

Totodată o soluție pentru crearea condițiilor de finanțare este Fondul Culturii. 

 

Opțiunea trei are un risc înalt de închidere a multor instituții teatral-concertistice, 

cauzate de nivelul slab de pregătire, capacități reduse de management a actualilor 

directori de teatru. Sunt necesare măsuri de reducere a riscurilor. 

 

Larisa Ungureanu, critic de teatru 

Schimbarea abordării asupra culturii și rolului culturii este necesară, în special 

preluarea modelelor europene, deși societatea și mediul cultural nu sunt pregătite. 

Aspectul de marketing este foarte important în procesul de management al 

instituțiilor teatral-concertistice. Din acest motiv, trebuiesc utilizate instrumente 

online, rețelele de socializare pentru promovarea produselor culturale. 

Opțiunea doi este recomandată tocmai pentru că include acest aspect important. 
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Valeria Șeicanu, director Teatrul de Operă și Balet 

Problema crizei culturale în Moldova este profundă, de aceea nu se găește și nu se 

dorește o schimbare.  

 

Marian Stârcea, director Filarmonica Națională 

Există instituții teatral-concertistice care au un statut special, prin urmare și necesități 

speciale. În cazul Filarmonicii Naționale este necesară un program de finanțare a 

reparației clădirilor, care în fond este infrastructura statului. În Ucraina, spre exemplu 

a fost elaborat un program de stat de reparație a clădirilor de importanță culturală, 

inclusiv dotarea colectivelor de muzică cu instrumente.   

 

Alexandru Grecu, Președinte Uniunea Teatrală, director Teatrul Satiricus 

Reforma instituțiilor teatral-concertistice este iminentă. În acest sens trebuie revizuită 

și Legea Teatrelor, incluzând diferențierea teatrelor (dramatice, Operă, Filarmonica) 

pentru că cerințele sunt specifice. Poate ar fi necesar elaborarea unui document de 

politică publică care vizează instituțiile teatrale și altul care vizează instiuțiile 

concertistice. 

 

Titus Jucov, director Teatrul Licurici 

Ar fi recomandat ca impactul fiscal să fie calculat pentru fiecare teatru în parte, 

deoarece fiecare instituții suportă cheltuieli diferite, și au necesități diferențiate. 

Susțin opțiunea doi, deși opțiunea trei este situația spre care ar trebui să tindem. 

Opțiunea doi este perioada de pregătire pentru trei. 

 

Angela Roșca, pedagog, critic de teatru 

Evaluarea producției artistice este necesară și introducerea managementului bazat pe 

performanță de asemenea. Activitatea de bază a unui director de teatru este să 

dezvolte instituția și să-i asigure sustenabilitate și eficiență prin activitate.  
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Anexa 7: Analiza activității instituțiilor teatral-concertistice pe anul 2010 

Anexa 8: Arborele Problemei 

Anexa 9: Model Management în teatru  
 

 


