
Ministerul Culturii
at Republicii Moldova

ORDIN

il. ,/,1 ILI nr.

mun. Chi;intru

Cu privire la Colegiul Ministerului Culturii

tn temeiul Hot6rArii Guvernului nr'

funclionarea Ministerului Culturii,

ORDON:

14712021 cu privire la organtzarea 9t

Sergiu PRODAN
Ministru

1. Se instituie Colegiul Ministerului Culturii'

2. Se aprob6:

1)ComponenpnominaliaColegiuluiMinisteruluiCulturii,conformanexei
ff'1;

2) Regulamentul Colegiului Ministerului Culturii' conform anexei nr' 2'

3. Controlul asupra prezentului ordin mil asum'



Anexa nr. l
la Ordinul nr. A)- din /1' /1 

-2021

COMPONENTA NOMTNALA

a Colegiului Ministerului Culturii

Ministru, edintePRODAN Scr luI
Secretar de stat edinterevlcBUDECI Ion2
Secretar eneral al ministerului

Secretar general al Comisie

ublicii Moldova ntru UNESCO
i Nalionale a

Ite
RUSNAC Constantin4

pregedinte al Uniunii C ineaqtilor

Vir
MARGTNEANU5

dinte al Uniunii ScriitorilorpreChiriac Teo6
preEedinte al Uniunii M

Moldova
uzicienilor din

BIVOL Svetlana7

preqedinte al Uniunii ComPoz itorilor qi

Muzicolo ilor
GAMURARI Pavel

director executiv al Asoc ialiei Nalionale

entru Turism Rece or i lntern
TURCANU Natalia

!i
Turi

na aeatroPaI eAs coteln are dp $
do aI Ma obu cn ReIu LI dmS

MANEA Sergiu10.

director general al Teatrului Na!ional

Eu ene Ionesco"
VT]TCARAU Petru11.

director general al Teatrulu i Na(ional "Mihai
Eminescu"

HADARC A Petru12.

di r1t turauI LuuzeMane eraltoc Ire ob
c anunIoKaM haimoRLEAHTI CHI

MarialJ.

director general al Muzeu lui Nalional de

Art6 al Moldovei
ZBARNEA TUdort4.

f al releS ntI ru a t'e cueS cRUSU Valeriu15.

8.

9.

Industriei



Anexa nr.2

la Ordinul nr. _LnL din ,/,1. ,/,( 
-202 

I

Regulamentul Colegiului
Ministerului Culturii

I. Dispozifii generale

1. Prezentul Regulament este elaborat in temeiul Hotdririi Guvemului nr. 147 din

25-08-2021 cu privire \a organizarea qi func{ionarea Ministerului Culturii gi

reglementeazd activitatea colegiului Ministerului culturii (in continuare - Colegiul)'

2. Colegiul este un organ colegial-consultativ care func{ioneazdpelingdMinisterul

Culturii.
3. colegiul este compus din 15 persoane: ministrul culturii (pregedintele

colegiului); secretar de stat (vicepreqedinte); secretar general; reprezentan[i ai unor

autoritSli publice centrale, mediului academic Ei ai societdlii civile'

4.Componen{anominaleaColegiuluiesteaprobataprinordinulMinistrului
Culturii.

5. Colegiul examineazdin qedinlele sale chestiuni privind orgatizarea activitalii

Ministerului in vederea promovdrii politicii in domeniul s6u de activitate, solu[ionSrii

problemelor stringente, elaborarii gi realizarii pronosticurilor pentru perioade de

perspectivd qi de scurl[ durat6, discutd chestiuni ce lin de activitatea autoritSlilor

administrative din subordinea Ministerului, examineazd proiectele actelor notmative, ia

in dezbatere rapoartele gi d6rile de seam6 ale conduc6torilor de subdiviziuni ale

Ministerului qi ale autoritdlilor administrative din subordine'

II. AtribuJii

6. Colegiul are utmdtoarele atribu{ii debazd"

1) examineaza chestiuni privind otganizuea activitdtii Ministerului in vederea

promovdrii politicii in domeniul sdu de activitate;

2) discutd chestiuni ce [in de activitatea autoritatilor administrative qi altor

organ\zalii de drept public din subordinea Ministerului;

3) examineazd proiectele actelor normative din domeniul de competenfa;

4) dezbate rapoartele qi d6rile de seamd ale conducdtorilor de subdiviziuni ale

Ministerului qi ale autorit[1ilor administrative din subordine'



7. $edinfele Colegiului pot fi ordinare qi extraordinare, desftgur6ndu-se cu

pr ezen\a membri lor Colegiu I ui.

8. $edin1ele ordinare ale Colegiului au loc, de regul6, o datS in trimestru, la

propunerea preqedintelui Colegiului. in caz de necesitate, pot fi convocate gedin{e

extraordinare.

9. gedinlele se consider6 deliberative dacd la lucrdrile ei participd cel pulin 2/3

din membrii Colegiului.
10. $edin{ele Colegiului sunt publice.

11. Ordinea de zi a gedinlei ordinare a Colegiului se intocmeqte de cdtre secretarul

Colegiului, la cererea pregedintelui, lu6ndu-se in considera{ie programul de lucru qi

propunerile membrilor Colegiului.

l2.Odinea de zi se intocmegte cu cel pu[in 7 zlleinainte de gedin{d 9i se prezintd

spre aprobare pregedintelui.

13. Responsabili de pregdtirea gi prezentarca materialelor pentru gedinfele

Colegiului, sunt secretarul de stat Ei secretarul general, qefii de subdiviziuni ai

Ministerului din sfera de competen!6.

14. Materialele perfectate qi semnate de qefii de subdiviziuni gi secretarul general

sau secretarul de stat se prezintd secretarului Colegiului crt 7 zile inainte de gedin!6,

inclusiv:

1) nota informativ6, care confine in mod obligatoriu concluzii 9i propuneri

coordonate in modul stabilit;

2) proiectul hotdrArii Colegiului;

3) lista persoanelor recomandate pentru a fi invitate la gedin[d.

1 5. Materialele elaborate pentru qedinfa se multiplica qi se transmit membrilor

Colegiului, de c6tre secretar, cu cel pu[in 3 zile inainte de gedin[d.

16. gedinlele Colegiului sunt conduse de pregedintele Colegiului iar in lipsa acestuia,

de vicepregedinte, sau de cdtre secretarul general desemnat in acest sens.

17. Raportori la gedinlele Colegiului pot fi secretarul de stat sau secretarul general,

gefii de subdiviziuni, conducdtorii organizaliilor din subordine, alte persoane din

domeniile de referin!6.

18. La gedin(ele Colegiului fiecare membru dispune de un vot.

19. Hot6r6rile Colegiului se adopta prin acordul a cel pu{in jumdtate plus unu din

numlrul total al membrilor prezen{i. in cazul parit6Jii de voturi, votul decisiv apa(ine

preqedintelui Colegiului.

III. Organizarea gi desfigurarea qedinfelor Colegiului



20. Hotdrdrile Colegiului se pun in aplicare prin emiterea ordinului Ministerului in
chestiunea vizat6.

21.in caz de instituire a unor comisii, create special pentru fnalizarea proiectelor

propuse sau elaborarea unor propuneri suplimentare, termenul de executare se stabileqte

ia gedinla Colegiului.

IV. Dispozifii finale

22. $edinjele Colegiului se protocoleazd Ei se semneazd de preqedinte.

23. Controlul asupra indeplinirii hotdrdrilor Colegiului revin secretarului de stat sau

secretarului general, qefilor de subdiviziuni din cadrul aparatului central al Ministerului,

precum qi conducdtorilor autoritElilor administrative gi altor organizaJii de drept public

din subordinea Ministerului.
24. Eviden\a realizdrii hotdrdrilor Colegiului se efectueazd de cdtre secretarul

Colegiului, desemnat din cadrul Cabinetului ministrului.


