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Notă informativă 

 privind implementarea Strategiei de dezvoltare a culturii Cultura 2020 

și realizarea Planului de acțiuni pentru anul 2014. 

 

Introducere. 

Strategia de dezvoltare a culturii „Cultura 2020” a stat la baza planificării activității ministerului pentru 

anul de raportare, precum și la elaborarea Cadrului Bugetar pe termen mediu pentru anii 2014-2016. De 

asemenea, după aprobarea strategiei prin Hotărârea Guvernului Nr. 271 din 09.04.2014 cu privire la 

aprobarea Strategiei de dezvoltare a culturii „Cultura 2020” şi a Planului de acţiuni privind 

implementarea acesteia, serviciilor/secțiilor/direcțiilor de cultură le-a fost solicitată includerea în 

planurile proprii de activitate, a acțiunilor la care au atribuții.  

Astfel, Autorităţile Publice Centrale (APC), instituţiile din subordinea Ministerului Culturii, precum şi 

serviciile / secţiile / direcţiile cultură din cadrul Autorităţilor Publice Locale (APL), care au avut 

atribuţii directe sau indirecte, au raportat gradul de implementare a Strategiei, după cum urmează: 

Călărași, Anenii Noi, Fălești, Nisporeni, Dondușeni, Rezina, Drochia, Soroca, Bălți, Florești, Hîncești, 

Leova, Ungheni, UTA Găgăuzia, Strășeni; informații parțiale privind implementarea planului de acțiuni 

pentru anul 2014 au oferit direcțiile din Ialoveni, Orhei și Criuleni. Alte structuri APL, precum cele din 

Edineț, Basarabeasca, Cantemir, Ocnița, Briceni, Rîșcani au oferit informații, care nu au putut fi 

sistematizate în raportul general, deoarece nu s-a regăsit nici un indicator prevăzut în Planul de acțiuni 

privind implementarea Strategiei. Alte 11 raioane (Chișinău, Cahul, Căușeni, Cimișlia, Dubăsari, 

Glodeni, Sîngerei, Șoldănești, Ștefan Vodă, Taraclia, Telenești) nu au prezentat informațiile repetat 

solicitate. Acest ultim aspect a constituit o dificultate în reflectarea reală a gradului de realizare a 

Planului de acțiuni în cadrul Autorităților Publice locale, calculele procentuale finale reieșind doar din 

informațiile prezentate de 18 raioane. 

Gradul de realizare a acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei 

pentru anul 2014.  

Din totalul de 143 acțiuni planificate pentru anii 2014-2020, anului 2014 i-au revenit 93 acțiuni, 

structurate pe 4 obiective strategice generale, după cum este ilustrat în diagrama de mai jos: 

 

1. Salvgardarea 

patrimoniului 

cultural naţional în 

toată diversitatea lui 
(58 ac) 

62% 

2.  Asigurarea 

circulaţiei  reale şi 

virtuale a produsului 

cultural (16 ac) 

16% 

3. Creşterea ponderii 

economice a 

sectorului cultural şi 

a industriilor 

creative (9 ac) 

10% 

4. Creşterea 

contribuţiei 

sectorului cultural în 

dezvoltarea 

coeziunii sociale  

(11 ac) 

12% 

Nr. de acțiuni structurate pe obiective 
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Gradul de realizare a acțunilor și descrierea succintă a activităților întreprinse și rezultatelor este afișat 

în Raportul privind realizarea planului de acțiuni în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare a 

Culturii ,,Cultura 2020” pentru anul 2014. 

Rezultatele raportate obiectivelor generale pot fi reflectate în felul următor:  

Obiective  Grad de realizare Total 

acțiuni  Realizat Parțial realizat Nerealizat  

1. Salvgardarea 

patrimoniului cultural 

naţional în toată 

diversitatea lui 

24 18 16 58 

2. Asigurarea 

circulaţiei reale şi 

virtuale a produsului 

cultural 

8 3 4 15 

3. Creşterea 

ponderii economice a 

sectorului cultural şi a 

industriilor creative 

1 4 4 9 

4. Creşterea 

contribuţiei sectorului 

cultural în dezvoltarea 

coeziunii sociale 

7 2 2 11 

Total  40 (43%) 27 (29%) 26 (28%) 93 

 

Reflectarea rezultatelor raportate la obiectivele specifice: 

Obiective generale/specifice Grad de atingere a obiectivului specific 

1. Salvgardarea patrimoniului cultural naţional în toată diversitatea lui 

1.1. Formarea unui sistem de 

documentare şi evidenţă a 

patrimoniului cultural, astfel încît, 

pînă în anul 2020, obiectele de 

patrimoniu naţional să fie 

inventariate, documentate, 

expertizate şi clasate în proporţie de 

80%   

În vederea formării sistemului de documentare și evidență a 

patrimoniului cultural, ministerul a elaborat un șir de acte normative, 

legi, regulamente, metodologii, care reprezintă  instrumentele 

necesare pentru atingerea obiectivului respectiv al Strategiei. 

1.2. Crearea unui sistem de 

conservare şi protejare a 

patrimoniului cultural, astfel încît, 

pînă în 2020, obiectele acestuia să fie 

protejate integral şi 

restaurate/revitalizate în proporţie de 

50 % 

Se elaborează părțile lipsă din cadrul normativ al sistemului național 

de conservare și protejare al patrimoniului cultural.  În cazul 

patrimoniului cultural mobil, sistemul normativ este în faza de 

definitivare, instituțiile din domeniu desfășurînd activitatea de 

conservare a pieselor de patrimoniu deținute.  În anul 2014, 5491 

piese de patrimoniu cultural mobil au fost conservate/restaurate, cu 

42% mai mult decât în anul precedent. 

1.3. Valorificarea şi integrarea 

patrimoniului cultural în politicile 

La modul general, poate fi estimat numeric decît la capitolul: 

valorificarea patrimoniului cultural în activități sociale, turistice și 
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publice, astfel încît, pînă în anul 

2020, 30 % din acesta să fie 

valorificat în activităţi durabile: 

educaţionale, sociale, economice, 

turistice şi de mediu. 

chiar educaționale prin intermediul organizării festivalurilor 

naționale/regionale/locale și alte genuri de activități culturale 

desfășurate de către APL, în anul 2014 fiind organizate 78055 

activități cultural- artistice. 

  

2. Asigurarea circulaţiei reale şi virtuale a produsului cultural 

2.1. Dezvoltarea infrastructurii  

instituţiilor culturale, astfel încît, 

anual, 3% din instituţiile din ţară să 

devină centre comunitare 

multifuncţionale. 

Poate fi estimat parțial, avându-se în vedere instituțiile culturale 

(2590 instituții)- 1. bibliotecile și 2. case de cultură; per total, având 

un indicator de 13,60% de centre comunitare multifuncționale. 

În cazul celor 25, 72 % (350) din biblioteci, acest lucru a fost posibil 

datorită programului NOVATECA.  

La etapa actuală, se cunosc doar cazul a 2 case de cultură 

transformate în centre socioculturale din totalul de 1229 case de 

cultură sau 0,16%.  

2.2. Crearea reţelelor virtuale ale 

instituţiilor şi produselor culturale 

astfel încît, pînă în anul 2020, toate 

categoriile de patrimoniu cultural, 

inclusiv colecţiile muzeelor şi 

fondurile bibliotecilor, să fie 

digitizate, iar sistemul informaţional 

din domeniul culturii să devină 

funcţional. 

Pentru anul 2014 nu poate fi estimat. Rețele virtuale ale instituţiilor şi 

produselor culturale urmează a fi create începînd cu anul 2015. 

Gradul de digitizare este reflectat, desfășurat în Raportul privind 

realizarea planului de acțiuni în vederea implementării Strategiei de 

Dezvoltare a Culturii ,,Cultura 2020” pentru anul 2014. 

 

3. Creşterea ponderii economice a sectorului cultural şi a industriilor creative 

3.1. Asigurarea unui management 

bazat pe performanţă în toate 

instituţiile culturale finanţate de către 

stat, astfel încît, pînă în anul 2020, în 

toate instituţiile culturale să fie 

implementat sistemul de management 

bazat pe performanţe. 

Pentru asigurarea managementului bazat pe performanță este necesar 

elaborarea cadrului legislativ și normativ.  În anul 2014, în acest sens  

a fost elaborat proiectul Regulamentului privind managementul în 

instituţiile de cultură. 

3.2. Implementarea modelelor de 

finanţare flexibile pentru susţinerea 

politicilor culturale şi a priorităţilor 

timpului, astfel încît ponderea 

instituţiilor independente din sector 

care primesc finanţare din buget să 

crească cu 3% anual, iar în 2020 să 

constituie minimum 21%. 

Pentru anul 2014, obiectivul încă nu poate fi estimat. Nu au fost 

implementate modele de finanțare flexibilă, deoarece nu a fost 

elaborat cadrul legislativ şi normativ pentru finanţarea pe bază de 

proiecte şi priorităţi ale sectorului, precum nici modificat modul de 

finanţare al instituţiilor teatral concertistice, acțiuni planificate pentru 

anul 2015, conform Planului. 

  

 

3.3. Crearea condiţiilor pentru 

dezvoltarea antreprenorială a culturii 

şi a industriilor culturale, astfel încît 

în anul 2020 ponderea culturii la 

formarea PIB-ului să constituie 3% 

Pentru anul 2014, nu poate fi estimat. Nu a fost elaborat cadrul 

legislativ şi normativ în domeniul industriilor creative şi culturale, 

care ar reprezenta și condițiile necesare dezvoltării antreprenoriale a 

culturii și a industriilor culturale.  

4.  Creşterea contribuţiei sectorului cultural în dezvoltarea coeziunii sociale 

4.1. Creşterea progresivă a 

participării la activităţile culturale a 

cetăţenilor, astfel încît, pînă în anul 

2020, rata de participare să constituie 

cel puţin 40% din populaţie, iar 

consumul cultural să crească cu 1% 

anual. 

Obiectiv realizat. În anul 2014, conform datelor statistice, 

participanți/spectatori ai activităților culturale au fost aproximativ 

19616600. 

Nu s-a realizat un studiu privind consumul cultural în Republica 

Moldova. Reieșind, însă din datele statistice disponibile, și anume: 

numărul de vizitatori muzee, numărul participanți/spectatori la acțiuni 

culturale desfășurate în cadrul APL, numărul spectatori înregistrat de 

instituțiile din subordine, numărul vizite biblioteci, care sunt 

indicatori ai consumului cultural, constatăm un număr final de 

19616600 participanți. Chiar dacă cifra nu este în total relevantă, 

ținînd cont de foarte multe aspecte care constituie erori ale validității 

datelor, în comparație cu anul trecut (2013- 19768000) s-a înregistrat, 
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dimpotrivă o scădere a numărului participanților/spectatorilor, cu 

0,76% mai puțin.  

4.2. Maximizarea beneficiilor sociale 

ale culturii, astfel încît gradul de 

intoleranţă al cetăţenilor din 

republică să scadă cu 2% anual şi cu 

minimum 14% pînă în 2020. 

Nu poate fi estimat. Nu au fost realizate studii care să evalueze 

scăderea gradului de intoleranță al cetățenilor din țară în raport cu 

beneficiile sociale ale culturii. 

4.4. Stabilirea şi dezvoltarea cone-

xiunilor cu diaspora moldovenească, 

astfel încît anual să fie organizate cîte 

cinci proiecte comune cu diaspora 

din diferite ţări. 

Realizat în comun cu BRD. Desfășurat în - Raportul privind 

realizarea planului de acțiuni în vederea implementării Strategiei de 

Dezvoltare a Culturii ,,Cultura 2020” pentru anul 2014.  

 

4.5. Consolidarea cooperării 

internaţionale în domeniul culturii, 

astfel încît, anual, zece artişti să 

participe la programele comune 

culturale şi să fie finanţat un proiect 

cultural internaţional. 

Realizat (reflectare, inclusiv la ob. 4.2.). Desfășurat în - Raportul 

privind realizarea planului de acțiuni în vederea implementării 

Strategiei de Dezvoltare a Culturii ,,Cultura 2020” pentru anul 2014. 

 

Probleme/dificultăți și provocări în implementarea Strategiei de dezvoltare a culturii. 

Privind monitorizarea implementării Planului: 

 Raportul conține realizările și activitățile întreprinse deplin sau parțial de APC, care comunică 

lipsa inițiativelor din partea Ministerului Culturii în realizarea acțiunilor prevăzute în Planul de 

acțiuni. Prezentarea unui raport consolidat reprezintă o dificultate, în contextul în care din cele 

35 de raioane au raportat despre îndeplinirea acțiunilor puse în sarcina acestora doar 18. 

 Monitorizarea implementării Strategiei a fost una slabă coordonată. Unii reprezentanți ai APL 

au comunicat despre necesitatea organizării, imediat periodei în care a fost aprobată Strategia de 

dezvoltare a culturii, a unor seminare, ateliere de lucru la care să participe nu doar șefii 

serviciilor/secțiilor/direcțiilor de cultură, dar și a specialiștilor din cadrul acestora. În cadrul 

seminarelor urma să se analizeze pe obiective acțiunile planificate, modalitățile de realizare a 

acestora, precum și detaliile privind mecanismul de monitorizare a implementării Strategiei; 

 

 În contextul Legii privind descentralizarea administrativă, cît și Legea privind Finanțele 

publice locale, devine tot mai dificil de solicitat realizarea de către APL a acțiunilor prevăzute 

în Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei. Lipsa resurselor financiare a fost una din 

cauzele principale în nerealizarea acțiunilor.  

 

Privind gradul de realizare a acțiunilor: 

 Lipsa resurselor financiare, atît în cazul Ministerului Culturii, cît și în cazul APL a stat la baza 

nerealizării multor acțiuni prevăzute în Plan;  

 Neelaborarea și neaprobarea cadrului legislativ și normativ necesar a fost o altă cauză care a stat 

la baza nerealizării multor acțiuni la obiectivul general Salvgardarea patrimoniului cultural 

naţional în toată diversitatea lui și la obiectivul general Creşterea ponderii economice a 

sectorului cultural şi a industriilor creative; 

 Lipsa unor angajați specializați specialiștilor în domeniu, în cadrul APL, la fel a determinat 

gradul scăzut de implementare a acțiunilor; 
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 Deoarece majoritatea indicatorilor de rezultat/monitorizare stipulați în Planul de acțiuni, prevăd 

a fi realizați pe întreaga perioadă de implementare a Strategiei, și anume anii 2014-2020, 29% 

de acțiuni realizate parțial reflectă, în mare parte, inițierea realizării acțiunilor planificate pe 

întreaga perioadă de implementare a Strategiei 2014-2020, a căror continuare urmează a fi 

desfășurată. 

Priorități pentru anul 2015. 

 Elaborarea, definitivarea și înaintarea spre aprobare a actelor legislative și normative care 

prevăd mecanisme/instrumente întru realizarea acțiunilor prevăzute în Plan;  

 Organizarea unor ședințe de lucru, în comun cu reprezentanți ai APL, în cadrul cărora să fie 

abordate teme precum: rezultatele implementării Strategiei pentru anul 2014, monitorizarea 

implementării Strategiei, modalitățile de realizare a acțiunilor prin includerea acestora în 

planurile de activitate a serviciilor/secțiilor/direcțiilor de cultură; 

 Ajustarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a culturii „Cultura 

2020”. 

 Identificarea surselor financiare necesare pentru finanțarea acțiunilor stipulate în Planul de 

acțiuni. 

 


