
 
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA MINISTERULUI CULTURII 

pentru  perioada anului 2014 
Sumar executiv 

Raportul de activitate al Ministerului Culturii pentru anul 2014 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 7 obiective care conține 146 de acțiuni. Conform 

rezultatelor obţinute pe parcursul anului 2014, nivelul de realizare a Planului de activitate al 

Ministerului Culturii pentru anul 2014 este de 93% (68%-realizat, 25%-parțial realizat, 7%- 

nerealizat). 

Gradul de realizare a acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni pentru anul 2014 este 

reprezentat în diagrama de mai jos:  

 
 

La capitolul monitorizarea activității ministerului și a instituțiilor din subordinea Ministerului 

pentru anul 2014, 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 35 proiecte, printre care: Proiectul de lege privind modificarea și completarea 

prevederilor Codului penal și contravențional referitoare la protejarea patrimoniului cultural 

național, Proiectul de lege privind mormintele și operele comemorative de război, Proiectul de 

lege privind protejarea monumentelor istorice;  

-aprobarea Legii privind cinematografia (Legea cinematografiei Nr.116 din 03.07.2014, publicat: 

01.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 217-222 , art. Nr : 467; ) și a 22 de proiecte de hotărâri şi 

dispoziţii ale Guvernului, printre care Hotărârea Guvernului nr. 271 din 09.04.2014 privind 

aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Culturii - Cultura 2020 și a Planului de acțiuni privind 

implementarea acesteia.  

A fost elaborată PPT “Creşterea capacităţii economice a industriilor creative”. 

La capitolul finanţarea subprogramului, care include cheltuieli pentru remunerarea 

muncii colaboratorilor aparatului ministerului, avînd ca funcție elaborarea politicilor publice, 

cadrului legislativ şi normativ, a fost executat, în anul 2014, un buget de 5597,3 mii lei. 
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Monitorizarea activității instituțiilor teatral-concertistice 

Anul 2014 a fost declarat Anul Dumitru Matcovschi conform Hotărîrii Parlamentului 

nr.272 din 7 noiembrie 2013 „Cu privire la declararea anului 2014 Anul Dumitru Matcovschi ”. 

În temeiul acestei Hotărîri a fost aprobată Hotărîrea Guvernului Nr. 58 din 29.01.2014 cu privire 

la aprobarea Programului Național de manifestări cultural-artistice consacrate Anului Dumitru 

Matcovschi. Atît ministerul, instituțiile din subordinea ministerului, cît și autoritățile 

administrației publice locale au organizat pe parcursul anului manifestări cultural-artistice menite 

să valorifice și să promoveze creația marelui autor publicului larg. 

      În cadrul Galei Premiilor Ministerului Culturii din anul 2014 au fost acordate 13 

premii în valoare de 100 mii lei pentru dezvoltare şi promovarea domeniilor: arta teatrală, arta 

plastică, patrimoniul cultural şi muzeografic, patrimoniul cultural imaterial, coregrafia naţională, 

clasică şi populară, pentru promovarea imaginii culturale în mass-media; 

Cea de-a 48-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. Numărul total de spectatori la evenimentele culturale din cadrul Festivalului Mărţişor din 

acest an a fost de 31 520 spectatori, dintre care: 21 950 spectatori au participat la spectacolele 

muzicale din capitală şi 9 570 la concertele din teritoriu. Ediţia din 2014 a adus pe scenele ţării 

nume notorii cum ar fi: soprana Valentina Naforniţă, violonista Tatiana Samoil, violonistul Ilian 

Gârneţ şi maestrul de balet Radu Poclitaru. 

Festivalul Internațional al Artelor Scenice „Bienala Internaţională a Teatrului Eugene 

Ionesco” (BITEI) a fost declarat, la iniţiativa Ministerului Culturii, prin Hotărârea Guvernului nr. 

302 din 20.04.2014, manifestare culturală de amploare la nivel de stat, atribuindu-i-se statut de 

Festival Internațional al Artelor Scenice. Statut similar au alte două festivaluri: Festivalul 

Internaţional al Interpreţilor de Operă şi Balet „Maria Bieşu” și Festivalul Internaţional de 

Muzică „Mărţişor”. Decizia a fost luată, în spiritul politicii de stat în domeniul cultural-artistic, 

pentru asigurarea continuităţii și stabilităţii acestei acţiuni culturale de mare valoare artistică. 

Ediția a XI-a din anul 2014 a Festivalului Internaţional al Artelor Scenice s-a desfășurat 

cu genericul ”Să facem teatru, nu război”, în contextul confruntărilor geopolitice actuale din 

regiune. Festivalul a cuprins peste 20 de spectacole de teatru, muzică și dans cu trupe din 10 țări, 

avînd o durată de cca 25 de zile, 21 mai-15 iunie curent.  

  În perioada 5-14 septembrie 2014 a fost desfășurat Festivalul Internaţional de Operă şi 

Balet ”Maria Bieşu”, ediția a XXII-a, sub egida Primului Ministru Iurie Leancă, Festival 

organizat de Ministerul Culturii, Teatrul Național de Operă și Balet ”Maria Bieșu” și Uniunea 

Muzicienilor din Republica Moldova. Programul a cuprins 8 spectacole de o înaltă ținută 

artistică - 5 opere și 3 balete, cu participarea virtuozilor marilor scene din Franța, Spania, 

Germania, România, Rusia, Georgia, Belarus, Ucraina etc., precum și a forțelor artistice din țara 

noastră. 

Tot în perioada menționată au fost realizate circa 93 de proiecte culturale, inclusiv și prin 

colaborare cu instituții/organizații de cultură atît din țară, cît și de peste hotare. Printre care, 

Proiectul cinematografic „Dona, Dona” realizat la sărbătoarea de 25 ani de la fondarea Centrului 

de Cultură și Artă „Ginta Latină”, în colaborare cu Societatea de producție „La Dame de Coeur” 

Franța, cu susținerea Studioului „Moldova-Film”, sub patronajul Președintelui Republicii 

Moldova, Dl Nicolae TIMOFTI. 

 



Evoluția principalilor indicatori din domeniu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Deși numărul de turnee, numărul montărilor noi au crescut cu circa  
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2012 2013 2014

Indicator  Anul 
2012 2013 2014 evoluție 

(2013-2014) 
Nr. turnee 400 537 572 +35 

Nr. montări noi 59,5  49 55,5 +6,5 

Nr. spectacole/concerte 2474 2469 2591 +122 

Nr. manifestări 
cultural-artistice 
desfășurate în cadrul 
UAT 

88,090 84,171 78,055 -6,116 

Nr. spectatori (instituții 
din subordinea 
ministerului) 

499,600 
mii  

478,800 
mii 

472,100 
mii 

-6,7 

Nr. spectatori UAT 
(mii)    

10,560,4 10,466,6 10,095,6
  

-3,710 

Total nr. spectatori 11,060 10,945,4 10,567,7 -3,777 

Nr. proiectelor culturale  
ale asociaţiilor obşteşti 
cu finanţare parțială de 
la bugetul de stat 

37 60 53 -7 

Deși numărul de turnee, numărul 
montărilor și numărul de 
spectacole/concerte au crescut cu 
circa 6%, 12% și respectiv 5%, 
numărul de spectatori este în 
scădere cu circa 2%.  
 



 
  

Ce ține de activitatea internațională în domeniul dezvoltării culturii, pot fi menționate 

următoarele: 

-promovarea spre semnarea setului de materiale referitor la Programul de cooperare între 

Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Protecţiei Monumentelor al 

Georgiei pentru anii 2014-2017 şi Programul de cooperare între Ministerul Culturii al Republicii 

Moldova şi Ministerul Culturii al Republicii Slovacia pentru anii 2014-2019; 

- aprobarea pentru semnare a Programului de cooperare dintre Ministerul Culturii al Republicii 

Moldova și Ministerul Culturii al Armeniei pentru 2014-2017; 

Semnarea la Beijing la 18 februarie 2014 Programul de cooperare între Ministerul Culturii al 

Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Republicii Populare Chieze pentru anii 2015-2018; 

-aderarea RM la Acordul privind crearea Fondului Interstatal de colaborare umanitară a statelor 

membre ale Comunităţii Statelor Independente, semnat la Dușambe, la  25 mai 2006. 

Monitorizarea activității caselor/căminelor de cultură din subordinea autorităților 

publice locale. 

În subordinea autorităților publice locale activează 1229 (cu 3 mai puțin decât în 2013) 

case şi cămine de cultură care dispun de 320073 ( cu 14960 m.p. decât în 2013) locuri în sălile de 

spectacol.   

Starea tehnică: din numărul total de instituții 360 activează în edificii adaptate; 866 

activează în edificii special construite; 59 de edificii sunt avariate (cu 3 mai puține decât în 

2013); 497 (cu 10 mai puțin decât în 2013) necesită reparație capitală. 

Activități:  
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În anul 2014 au obținut finanțare 
parțială de la bugetul de stat 53 
de proiecte culturale din 134 
înaintate de 76 asociații obștești. 
Suma totală acordată este de 2,0 
mln lei (Ordinul Ministerului 
Culturii nr.335 din 31.12.2013). 
 

Și în cazul UAT, indicatorii sunt în scădere. La capitolul - 

manifestări cultural-artistice cu circa 7%, respectiv cu 4% la 

capitolul spectatori. Una din cauzele principale, de tip macro, o 

reprezintă exodul masiv al populatiei, precum și situația 

economică precară a populației. 



 

În scopul asigurării evidenţei și coordonări eficiente a activității caselor și căminelor de 

cultură, a implementării Hotărârii de Guvern  Nr. 16 din  15.01.2014 cu privire la inventarierea şi 

înregistrarea bunurilor imobile, proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în 

gestiunea instituţiilor de cultură și conform Regulamentului cu privire la regulile de ţinere a 

Registrului de stat al instituţiilor de cultură şi artă, a fost elaborat Proiectul  Registrului caselor și 

căminelor de cultură din Republica Moldova. De asemenea a fost elaborat Pașaportul 

casei/căminului de cultură, care include date relevante furnizate de către primăriile în subordinea 

cărora se află instituțiile de cultură. Registrul include datele din Pașapoartele instituțiilor 

nominalizate. La moment Registrul include 90% din numărul total al caselor/căminelor de 

cultură.   

Finanțarea subprogramului, care prevede susţinerea  activităţii bibliotecilor publice, 

teatrelor, organizaţiilor concertistice asociaţiilor obşteşti, desfăşurarea acţiunilor culturale, 

asigurînd, astfel respectarea drepturilor fundamentale referitor la libertatea de expresie şi de 

creaţie, accesul liber la cultură, participarea la viaţa culturală, a fost pentru anul 2014- 35088,7 

(mii lei1). 

 

SB:Cultura scrisă 

Monitorizarea activității bibliotecilor.  

În scopul realizării Programului de editare a cărții naționale a fost instituită Comisia de selecţie 

pentru editarea cărţii naţionale, colectîndu-se ofertele de editare pentru anul 2014. Au fost 

înregistrate 104 titluri de carte de la 15 structuri editoriale; din 104 denumiri ofertate au fost 

selectate 54 de titluri parvenite de la 13 edituri.  

 

Evoluția principalilor indicatori din domeniu: 

 2012 2013 2014 

Nr. total biblioteci 1374 1368 1361 

 

                                                           
1
 Fără bugetul APL 
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Din numărul total de 
angajați doar 629 au o 
vechime în muncă în 
domeniul Culturii și 
artelor până la 3 ani, 
acest fapt demonstrează 
îmbătrânirea cadrelor 
din domeniu. 

 



                               
 

 

          

 

   

La creșterea vizibilității și succesului bibliotecilor au contribuit, în bună măsură, atît 

diversitatea colecțiilor patrimoniale, cît și multitudinea ofertelor culturale, în consens cu 

tendințele cererii publicului vizitator. 

În anul 2014, 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 
IV-a și Salonul Internațional de Carte, ediția  XXIII, care au fost patronate de Prima Doamnă a 
Republicii Moldova, Margareta TIMOFTI. Pe parcursul întregii ediții a Salonului a avut loc o 
expoziție-tîrg, la care a fost prezentată activitatea a peste 300 edituri din 21 de țări cu circa 6000 
titluri de carte. 

 Cele 127 activități culturale de importanță națională și internațională, 90 expoziții 
tematice inițiate, coorganizate sau găzduite de Biblioteca Națională au contribuit și mai mult la 
formarea unei imagini pozitive  a acestei instituții în societate. 

În cadrul Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” s-au desfășurat 1781 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”, Campania Națională 
„Copiii Moldovei citesc o carte” și altele. 

Parcursul instituțional al Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova, în anul 
2014, a fost marcat de evenimente științifice și culturale prin prisma misiunii sale specifice și 
valorilor, continuarea consolidării, regîndirii serviciilor/produselor din perspectiva exigențelor 
domeniilor  servite.  

Realizînd o misiune specifică , oferind servicii și produse unicate, în anul 2014 au fost 
amplificate activitățile pentru promovarea indispensabilității și importanței instituției, 
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Scăderea numărului de împrumuturi cu circa 1% 

este nesimnificativă în contextul creșterii numărului 

de vizite și a utilizatorilor activi cu 2%, respectiv cu 

1%, fapt ce sugerează despre creșterea interesului 
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De menționat că pe parcursul anului 2014, de către 

bibliotecile naționale și muzeele naționale au fost 

realizate 718 activități educaționale și științifice, 

reprezentînd o creștere cu 56% în comparație cu 

anul precedent. 



conceptualizarea activităților, augmentarea nivelului de pregătire profesională a personalului 

angajat, urmat de realizări practice și concrete. 
Activitățile științifice și profesionale a instituției date s-au concretizat în 

organizarea/participarea la manifestări științifice, în elaborarea și editarea Revistei Camerei 
Naționale a Cărții, articole în publicațiile de specialitate. 

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 2014 a fost – 
3178,7 (mii lei). 
 
SB: Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional 
Monitorizarea activității muzeale. 

În subordinea Ministerului Culturii activează 6 muzee cu 11 filiale. Obiectivele principale 

ale activităţii muzeelor în anul 2014 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 evoluţie 

bunuri de patrimoniu 
(total)                                                                
 

708497 716331 +7834 

expuse în expoziţiile 
permanente                                 

16345 17499 +1154 

expuse în expoziţiile 
temporare 

8974 7729 -1245 

restaurate/conservate 
pe parcursul anului               

3172 5491 +2319 

documentate ştiinţific                                                       10319/ 8106 -2213 
*documentate 
computerizat                                                 

9967 8106 -1861 

dezvoltarea 
colecţiilor, inclusiv: 

10144 6472 -3672 

achiziţionate 113 
 

122 +9 

din mijloace bugetare 28 piese ; 250 mii lei 24 piese; 232,5 mii 
lei                                      

-4 piese ; -17,5 mii lei                                                                         
 

din mijloace speciale 85 piese; 46484 lei 
 

98; piese 27309 +13 piese; -19175 lei 

Activităţi cu publicul 
 

   

nr. vizitatorilor 
(inclusiv filiale)                             
 

182260 237550 +55290 



vizitatori individuali                                               
 

112962 163715 +50753 

vizitatori în grup                                                      
 

69298  55308 -13990 

nr. ghidajelor                                                          
 

1963    2294    +331 

nr. prelegerilor 
muzeale                                           

246      207      - 39 

nr. expoziţiilor                                                    
 

152      156        +4 

nr. manifestărilor 
cultural-ştiinţifice, 
educaţionale                     

460      718    +258 
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Muzeele din subordinea Ministerului 
Culturii au marcat o creştere 
considerabilă a vizitatorilor +55290 
persoane sau ca 23% creștere, şi anume 
vizitatori individuali, fapt care 
dovedeşte succesul acţiunilor de 
marketing al muzeelor. 

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 
Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Muzeul 
Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a 
Moldovei au marcat o creştere a indicatorilor 
la toate categoriile de activitate: cercetare, 
conservare, valorificare. În conformitate cu 
Regulamentul de evidenţă şi conservare a 
fondurilor s-a desfăşurat procesul de 
inventariere în unele dintre colecţii. 
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Muzeul Naţional de Literatură M. Cogâlniceanu a iniţiat procesul de inventariere a 

fondurilor în anul 2013. Actualmente, numărul bunurilor de patrimoniu este prezentat cu 

aproximaţie, dezvoltarea colecţiilor se realizează doar pe baza achiziţiilor fondului de carte 

contemporan.  

Digitizarea patrimoniului se desfăşoară doar la MNIM, MNAM, MNEIM. La situaţia din 

1 ianuarie 2015 acestea au digitizat 137605 piese de patrimoniu. Astfel, din numărul total de 

piese ale acestor muzee – 71633,  sunt digitizate doar 19,2 %. În fiecare instituţie procesul de 

digitizare se desfăşoară în baza unui program propriu, ceea ce împiedică crearea unei baze 

naţionale de date. Fişele primare, care constituie sursa primară de informaţie pentru digitizare, 

sunt şi ele diferite în fiecare muzeu. 

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

patrimoniului cultural naţional, pot fi menționate:  

- organizarea primei ediții a Târgului Național al Covorului, sub genericul "Covorul 

Dorului”.  Obiectivul evenimentului a fost promovarea covoarelor basarabene pe plan 

național și internațional. Evenimentul a conținut mai multe compartimente unde au fost 

expuse peste 350 de covoare din colecțiile muzeelor naționale, dar și a muzeelor din cele 

21 raioane participante la târg. Târgul Național al Covorului 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. 

- Ministerul Culturii a iniţiat un şir de acţiuni pentru revitalizarea ţesutului şi transmiterea 

către generaţiile tinere, în contextul nominalizării în Lista Reprezentativă UNESCO. Pe 

data 21-22 august 2014, Ministerul Culturii, în parteneriat cu Centrul de meşteşuguri Artă 

Rustică, s. Clişova Nouă, Orhei şi MNEIN, a organizat Atelierul de vopsire a lânii în 

coloranţi naturali „Reconstituirea unei practici dispărute acum un veac”, pentru instruirea 

a circa 25 meşteri ţesători din raioane în tehnicile de vopsit lâna, urzit, ţesut, şi 

descifrarea ornamentelor locale ale scoarţelor, au participat la lecţii practice şi teoretice, 

în baza materialelor elaborate de organizatori. 

- organizarea Ediţiei a III-a a "IE Festival". Evenimentul s-a desfăşurat sub egida Primei 

Doamne Margareta Timofti şi cu sprijinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova; 

- coordonarea programul național al evenimentelor dedicate Zilele Europene ale 

Patrimoniului, ce au fost celebrate în perioada 22 – 27 septembrie 2014. În comparaţie cu 

anii precedenţi când, de regulă, doar muzeele naţionale din Chişinău organizau  
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evenimente tematice, Zilele Europene ale Patrimoniului 2014 au avut obiectivul general 

de a mări audienţa şi aduce în atenţia publicului dimensiunea europeană apatrimoniului 

cultural. În rezultat numeroase manifestări au fost organizate în localităţi din diferite 

raioane. 

În 2014 în Republica Moldova Zilele Europene ale Patrimoniului Cultural au avut tema 

„Patrimoniul cultural şi comunităţile locale”. Ceremonia de inaugurare avut loc în oraşul 

Chişinău, iar principalele activităţi ale Zilelor s-au axat pe  prezentarea proiectelor de restaurare 

ale patrimoniului construit de importanţă naţională – şantierul deschis în procesul de restaurare a 

cetăţii Soroca, proiect care va fi finalizat în anul 2015, restaurarea Bisericii Adormirea Maicii 

Domnului din Căuşeni. În Chişinău a avut loc inaugurarea casei-muzeu Sciusev, după lucrările 

de restaurate. Ceremonia de închidere a Zilelor Europene a fost organizată în satul Avdarma, 

UTA Gagauz Yeri, cu spectacole de teatru pentru copii şi ale soliştilor Filarmonicii Naţionale, în 

ziua de închidere fiind prezentate rezultatele acţiunii societăţii civile de a reabilita Fântâna 

Cadânei, satul Lipnic, Ocniţa, acţiune sprijinită de Ministerul Culturii. 

În comparaţie cu anii precedenţi când, de regulă, doar muzeele naţionale din Chişinău 

organizau  evenimente tematice, Zilele Europene ale Patrimoniului 2014 au avut obiectivul 

general de a mări audienţa şi aduce în atenţia publicului dimensiunea europeană a patrimoniului 

cultural. În rezultat numeroase manifestări au fost organizate în localităţi din diferite raioane. 

Astfel, au fost organizate circa 105 evenimente (expoziţii, spectacole,mese rotunde, deschise 

obiective restaurate, lansări carte, spectacole, master-clase, excursii, concursuri, alergari de cai, 

tururi ghidate etc.), şi circa 25 de situri deschise pentru public. 

Notă: ZEP este iniţiativa comună a Comisiei Europene şi a Consiliului Europei. Zilele 

Europene ale Patrimoniului se organizează începând cu anul 1999 în Republica Moldova. 

În cadrul Zilei Independenţei pe 27 august 2014 au fost organizate mai multe acţiuni de 

consemnare a sărbătorii. Pentru al doilea an consecutiv Ministerul Culturii, prin instituţia din 

subordine, Centrul pentru Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, a organizat 

în Piaţa Mari Adunări Naţionale – “Parada Portului Popular” şi, în premieră pentru ţara noastră. În 

cadrul paradei a prezentat publicului chişinăuian şi întregii ţări parada dansurilor tradiţionale cu 

genericul „La vatra horelor”, cu participarea ansamblurilor de dans popular din majoritatea 

raioanelor (circa 16 ansambluri de dans popular şi ansambluri folclorice). 

La fel, de Ziua Independenţei 2014 CNCPPCI a organizat în scuarul Catedralei Târgul 

meşterilor artizani – “Tezaur”, cu participarea a 65 meşteri populari din oraş şi raioanele ţării. 

Pe data 3 iunie 2014 în satul Pepeni, raionul Sângerei a avut loc I ediţie a Festivalului 

„Nicolae Glib”, la baştina interpretului, cu scenă în aer liber. Festivalul a avut un public spectator 

numeros – circa 1500 persoane. Au participat  formaţii de muzică folclorică, interpreţi de folclor, 

orchestre de muzică populară, precum “Barbu Lăutarul” din mun. Bălţi, “Lăutarii”, condus de 

maestrul Nicolae Botgros. Centrul national al organizat un târg al meşterilor populari (circa 12 

meşteri). 

Pe data 14 septembrie 2014 în comuna Iurceni, raionul Nisporeni s-a desfăşurat Bâlciul 

olarilor, ediţia XXVI-a, organizat de Ministerul Culturii, CNCPPCI, Uniunea Meşterilor Populari 

din Moldova, Secţia Cultură Nisporeni şi primăria Iurceni. Au participat circa 26 meşteri olari şi 

ceramişti 

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 -

42205,1 (mii lei). 

 
 
 
 
 


