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APROBAT 

  

_______________  

 

Monica BABUC 

  

 

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNI 

al Ministerului Culturii pentru anul 2016 
 

Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

Obiectiv general nr.1: Asigurarea cadrului legislativ, normativ și de politici pentru dezvoltarea culturii 

 

Obiectiv specific nr.1.1: Elaborarea cadrului legislativ, normativ și de politici pentru domeniul patrimoniului cultural 

Promovarea proiectului de lege privind completarea şi modificarea Codului penal şi a 

Codului contravenţional referitor la protejarea patrimoniului arheologic (Impl: Lege 

nr.21/17.09.2010; Lege nr.280/27.12.2011 și Lege nr.19,2/ 30.09.2011). 

Proiect de lege și HG 

aprobat 

Tr. II DPC 

Definitivarea proiectului de Lege privind protejarea monumentelor istorice. Proiect de lege și HG 

aprobat 

Tr. III DPC 

Promovarea proiectului de Lege privind mormintele şi operele comemorative de război. Proiect de lege și HG 

aprobat 

Tr. II DPC 

Elaborarea proiectului Legii muzeelor (redacție nouă). Proiect de lege și HG 

aprobat 

Tr. II DPC 

Elaborarea proiectului de Lege privind completarea legii privind autoritățile publice locale 

(compartimentul patrimoniu cultural). 

Proiect de lege și HG 

aprobat 

Tr. III DPC 

Finalizarea proiectului Regulamentului privind importul şi exportul bunurilor culturale 

mobile. 

Proiect de Regulament și 

HG aprobat 

Tr. IV DPC 

Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național de Conservare 

și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial (Impl: Legea nr.58/29.03.2012). 

Regulament aprobat Tr. III DPC 

Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției de inspectare și restaurare 

a monumentelor. 

Proiect de Regulament și 

HG aprobat 

Tr. III DPC 

Elaborarea Programului de stat privind salvgardarea obiceiului Colindatului de ceată 

bărbătească, inclus în Lista Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al 

Proiect program și HG 

aprobat 

Tr. II DPC 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

umanităţii. 

Elaborarea proiectelor HG privind edificarea unor monumente de for public. 5 proiecte de HG aprobate Tr. I-IV DPC 

Elaborarea Indicațiilor metodice privind procedura de înfiinţare a monumentelor de for public 

şi a principiilor de intervenţie la monumentele de for public. 

Indicaţii metodice aprobate Tr. II DPC 

Elaborarea Regulamentelor privind registrele de  

patrimoniu cultural național (monumente de for public, patrimoniu mobil, muzee).  

3 Regulamente aprobate Tr. II-IV DPC 

Obiectiv specific nr.1.2: Elaborarea cadrului legislativ, normativ și de politici pentru promovarea creativității artistice și a industriilor culturale 

Aprobarea politicii publice în domeniul industriilor creative şi culturale “Creşterea ponderii 

economice a industriilor culturale/creative”. 

Politică publică aprobată Tr. IV DAIAIC 

Monitorizarea Legii Cinematografiei nr.116 din 3 iulie 2014. Raport  prezentat Tr. III DAIAIC 

 

Elaborarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice. Regulament aprobat Tr.IV DAIAIC 

Elaborarea Foii de parcurs pentru susținerea de start-up-uri în domeniul industriilor creative 

și dezvoltarea competențelor antreprenoriale a operatorilor culturali. 

Foaie de parcurs elaborată Tr. II DAIAIC 

Elaborarea Programului național privind promovarea diversității culturale. Program elaborat Tr.IV DGPC 

Acord de credit export privind finanțarea serviciilor de dotare tehnică a instituțiilor de cultură 

din Republica Moldova. 

Acord încheiat Tr. IV DCI 

DAIAIC 

Obiectiv specific nr.1.3: Elaborarea cadrului legislativ, normativ și de politici privind managementul bazat pe performanţă în instituţiile de cultură 

Elaborarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii cu privire la teatre, 

circuri şi organizaţii concertistice nr.1242 din 15.10.2003. 

Proiect de lege și HG 

elaborat 

Tr. IV DAIAIC 

Elaborarea proiectului Regulamentului Comisiei Naţionale pentru UNESCO.  Proiect de Regulament și HG  

aprobat 

Tr. II DCI 

DPC 

Elaborarea Regulamentului privind Centrul Național de Formare și Analiză în domeniul 

Culturii. 

Regulament aprobat Tr. III DAMEP 

Operarea modificărilor în Hotărîrea nr. 381 din  13.04.2006 cu privire la condiţiile de 

salarizare a personalului din unităţile bugetare. 

Proiect de HG aprobat Tr. IV DAIAIC 

DPC 

DAMEP 

Obiectiv specific nr.1.4: Elaborarea cadrului legislativ, normativ și de politici pentru sistemul educațional artistic 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

Elaborarea proiectului de hotarîre de Guvern privind modificarea şi completarea 

„Nomenclatorului domeniilor de formare profesională al specialităţilor şi calificărilor pentru 

pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 853 din 14.12.2015. 

Proiect de hotărâre aprobat Tr. II DAIAIC 

Elaborarea standardelor ocupaţionale pentru domenii de activitate vocaţional/tehnice. 5 standarde ocupaţionale 

aprobate 

Tr. III DAIAIC 

Elaborarea Cadrului naţional al calificărilor pentru învăţământul vocaţional/tehnic. 2 standarde aprobate Tr. II DAIAIC 

Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Centrului de excelență în 

educație artistică.   

Proiect HG aprobat  Tr. III DAIAIC 

Obiectiv general nr.2: Salvgardarea și integrarea patrimoniului cultural în politici publice naționale și locale 

Obiectiv specific nr.2.1: Formarea și dezvoltarea sistemului de documentare, protejare și digitizare a patrimoniului cultural național 

Dezvoltarea și implementarea proiectelor comune cu CoE, UNESCO pentru crearea unui 

sistem eficient de conservare și protejare a patrimoniului cultural. 

2 proiecte demarate Tr.I-IV DCI 

DPC 

Elaborarea/actualizarea Registrelor patrimoniului cultural naţional (situri arheologice, 

monumente istorice, de for public, patrimoniu mobil, imaterial). 

5 Registre elaborate la 50, 1 

Registru actualizat 

Tr.IV DPC 

 

Formarea Cadastrelor patrimoniului cultural imobil. 4 Cadastre iniţiate 

 

Tr. I-IV DPC 

Obiectiv specific nr.2.2: Valorificarea și integrarea patrimoniului cultural în proiecte de dezvoltare comunitare și naționale 

Semnarea Acordului de parteneriat dintre Ministerul Culturii și USAID pentru valorificarea 

turistică a Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi”. 

Acord semnat Tr. II DPC 

Elaborarea și aprobarea Hotărîrii de Guvern cu privire la măsurile de protejarea şi valorificare 

a  Rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi. 

Proiect HG elaborată şi 

aprobată  

Tr. II DPC 

Obiectiv specific nr.2.3: Promovarea și integrarea patrimoniului cultural național în sistemul valorilor internaționale 

Reconceperea nominalizării multinaționale „Practicile culturale asociate Zilei de 1 martie” și 

retrimiterea formularului îmbunătățit  și a materialelor aferente la UNESCO. 

Dosar depus Tr. II DPC 

 

Promovarea dosarului Tehnici tradiționale de realizare a scoarței și promovarea în Lista 

Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității - UNESCO  (proiect 

România – Republica Moldova). 

Dosar elaborat și promovat Tr. IV DPC 

 

Organizarea seminarelor de instruire de scriere și management a proiectelor în cadrul 

Programului Europa Creativă. 

4 seminare organizate Tr. I-IV DCI 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

Calcularea indicatorilor UNESCO Cultura pentru dezvoltare și elaborarea studiului  

aferent. 

Studiu elaborat Tr. I-III DCI 

DAMEP 

DFEC 

Semnarea Protocolului privind organizarea Salonului de carte Bookfest la Chișinău între 

Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Asociația Editorilor din România. 

Protocol semnat Tr. II DCI 

DAIAIC 

Obiectiv general nr. 3: Modernizarea infrastructurii culturale naționale 

Obiectiv specific 3.1:Asigurarea dezvoltării infrastructurii culturale naționale 

Elaborarea Regulamentului caselor de cultură. Regulament elaborat Tr. II DAMEP 

Monitorizarea implementării Programului Novateca în bibliotecile publice. 300 biblioteci modernizate Tr. I- IV DAIAIC 

Elaborarea studiilor de fezabilitate a instituțiilor culturale (instituții teatral-concertistice). 1 studiu de fezabilitate 

elaborat 

 

Tr. IV DAIAIC 

DFEC 

Obiectiv specific 3.2: Crearea reţelelor virtuale ale instituţiilor şi produselor culturale 

Elaborarea conceptului de formare a Bazei de date unice a muzeelor și colecțiilor din 

Republica Moldova. 

1 concept elaborat Tr. II e-Trans-

formare, DPC 

Crearea e-Serviciilor muzeelor naționale 2 servicii electronice create Tr. IV e-Trans-

formare, DPC 

Formarea sistemului informațional e-Cultura 1 Concept elaborat Tr. IV e-Trans-

formare 

Digitizarea colecțiilor naționale de carte (BND Moldavica, OPAC). Unități digitizate Tr. II-IV  DAIAIC 

e-Trans-

formare 

Obiectiv general nr.4: Promovarea educației artistice, creativității și valorilor naționale 

Obiectiv specific nr. 4.1: Dezvoltarea educației artistice şi a serviciilor educaţionale 

Sprijinirea și promovarea acțiunilor cultural-educaționale majore: Concursul republican al 

tinerelor talente (şcolile de arte, muzică şi arte plastice); Festivalul Internaţional a şcolilor de 

teatru şi film „ClassFest”; Concursul Internaţional al tinerilor interpreţi „Eugen Coca“ . 

 acțiuni cultural-educative 

desfăşurate 

Tr. I-III DAIAIC 

Coordonarea procesului de elaborare a Planurilor de Studii pentru specialitățile cu profil 

cultural din învățământul superior, vocațional-tehnic, liceal, general și extrașcolar.  

Planuri de studii aprobate Tr. III-IV DAIAIC 
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Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

Promovarea parteneriatelor de incluziune socială. 2 acorduri promovate  Tr. I-IV DAIAIC 

DCI, DAMEP 

Organizarea acțiunilor comune la nivel local pentru stimularea educației artistice non formale 

și a schimbului de bune practici. 

4 acțiuni realizate   Tr. I-IV DAIAIC 

Obiectiv specific nr. 4.2: Promovarea creativității artistice și a valorilor culturale 

Elaborarea proiectului de Hotărîre a Guvernului pentru aprobarea proiectului de hotărâre a 

Parlamentului cu privire la declararea anului 2016 Anul Mihai Grecu și elaborarea Planului 

de acțiuni consacrat anului Mihai Grecu. 

Hotărâre aprobată 

Program de acțiuni 

implementat 

Tr. I-IV DPC 

Organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naţionale a Culturii şi desfășurarea Galei Premiilor 

Ministerului Culturii. 

Program de manifestări 

desfășurate 

Tr. I DAIAIC 

Organizarea festivalurilor internaționale de muzică  

(Festivalul internaţional de muzică “Mărţişor – 2016, Festivalul internaţional al vedetelor de 

operă şi balet „Maria Bieşu). 

2 acţiuni culturale 

desfășurate 

Tr. I-III DCI 

DAIAIC 

DFEC 

Sprijinirea și promovarea acțiunilor culturale majore de muzică (Festivalul Internaţional 

“BACH”;  Festivalul Internaţional „Nopţile pianistice”; Festivalul Internaţional de etno-jazz 

„Trigon“). 

acțiuni culturale desfășurate Tr. II-IV DCI 

DAIAC, 

DFEC 

Susținerea și promovarea acțiunilor culturale dedicate Zilei Portului Popular. 4 acțiuni realizate Tr. II-III DAIAIC 

DPC 

Sprijinirea și promovarea acțiunilor culturale majore de artă contemporană 

(Salonul de primăvară: expoziţie de artă contemporană, Saloanele Moldovei: ediție dedidactă 

centenarului lui M. Grecu,  Autumnala 2016: expoziţie de artă contemporană, Expoziția 

dedicată centenarului lui M. Grecu). 

4 acțiuni culturale realizate Tr. II-IV  DPC 

Promovarea și monitorizarea proiectelor culturale ale asociațiilor obștești ediția 2016. 66 proiecte desfășurate, 

monitorizate  

Tr. I-IV DG, DFEC 

Organizarea și desfășurarea concursului proiectelor culturale ale asociaţiilor obşteşti ediția 

2017. 

Concurs organizat și 

desfășurat 

Tr. II-IV DAIAIC 

Obiectiv specific 4.3: Promovarea culturii scrise și a lecturii 

Sprijinirea și promovarea acțiunilor culturale majore dedicate cărții și lecturii  

(Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, Salonul Internaţional de Carte, 

Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii, Târgul de carte la Frankfurt, Salonul de carte 

Bookfest). 

5 acțiuni culturale 

desfășurate 

Tr. II-III DAIAIC 



6 

Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

Susținerea Programului pentru traducerea și publicarea literaturii naționale în limbile străine. Carte editată Tr. IV DAIAIC 

Organizarea și desfășurarea concursului proiectelor editoriale ediția 2017. Concurs organizat și 

desfășurat 

Tr. II-IV DAIAIC 

Elaborarea campaniei de promovare a cărţii şi lecturii. Campanie desfășurată Tr. IV DAIAC 

Obiectiv specific 4.4: Promovarea culturii şi asigurarea accesului cetăţenilor la valorile culturale 

Organizarea și desfășurarea acțiunilor de promovare a patrimoniului cultural național 

(Forul Național al patrimoniului imaterial, Ziua Internațională a Monumentelor și Siturilor, 

Noaptea Muzeelor, Ziua Internațională a Muzeelor, Zilele Europene ale Patrimoniului). 

5 acțiuni organizate și 

desfășurate 

Tr. I-III DPC 

DCI 

Promovarea inițiativelor de cooperare dintre instituţiile culturale din zona Nistreană. 4 proiecte implementate Tr. II-IV DCI, DPC 

DAIAIC 

Obiectiv specific nr. 4.5: Promovarea valorilor culturale naționale prin intermediul relațiilor internaționale 

Participarea la instrumentele de asistenţă tehnică ale UE–TAIEX. 2 proiecte depuse 

1 proiect demarat 

Tr. I-IV 

 

DCI 

Promovarea inițiativei de creare în cadrul Parteneriatului Estic a unei platforme regionale de 

dezvoltare a industriilor creative. 

Platformă regională dezvoltată Tr.II DCI 

Elaborarea în comun cu Programul Cultura Parteneriatului Estic a unui studiu privind situatia 

teatrelor din Republica Moldova. 

1 studiu elaborat Tr. II-IV DAIAIC 

DAMEP 

Dezvoltarea relațiilor culturale cu diaspora moldovenească de peste hotare. 5 acţiuni realizate Tr. I-IV DCI 

Promovarea proiectelor comune cu rețeaua Institutelor Culturale europene 5 proiecte implementate   Tr. I-IV DCI 

Obiectiv general nr.5: Asigurarea unui sistem eficient de management și de finanțare a culturii 

Obiectiv specific nr.5.1. Asigurarea procesului de instruire profesională a managerilor și specialiștilor din sfera culturii 

Crearea Centrului Național de Formare și Analiză în domeniul culturii.  Centru creat Tr. III DAMEP 

Atestarea cadrelor bibliotecare.  Cadre atestate Tr. II -III DAIAIC 

Elaborarea Planului de acțiuni privind dezvoltarea și profesionalizarea resurselor umane din 

sectorul culturii. 

Plan elaborat Tr. II SRU 

Obiectiv specific nr. 5.2: Consolidarea procesului participativ şi asigurarea transparenţei în activitatea decizională 



7 

Obiective/acţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

Asigurarea desfășurării procesului de transparență decizională. Acțiuni și proiecte mediatizate Tr.I-IV SIC 

Consolidarea politicii de comunicare cu societatea civilă. Plan de comunicare aprobat 

Platformă de comunicare 

creată 

Tr.I-IV SIC 

Obiectiv specific nr. 5.3: Asigurarea implementării unui management eficient în cadrul Ministerului Culturii 

Elaborarea proiectului de buget pentru anul 2017 și estimărilor pentru anii 2017-2019. 

 

Proiect elaborat 

 

Tr. III DFEC 

Elaborarea prognozei de dezvoltare sectorială pe termen mediu în domeniul culturii. 

 

CBTM elaborat Tr. II-III DAMEP 

DFEC 

Monitorizarea activității economico-financiare a instituțiilor subordonate ministerului. 

 

Rapoarte anual, trimestrial, 

semestrial 

Tr. I-IV DFEC 

Monitorizarea implementării documentelor de politici și planificare strategică în domeniul 

culturii. 

10 rapoarte elaborate Tr. I-IV  DAMEP  

 

 

 

Abrevieri: 

MC- Ministerul Culturii 

DGPC- Direcţia generală politici culturale 

DAIAIC- Direcţia Arte, Învățământ Artistic şi Industrii Culturale 

DPC- Direcția Patrimoniu Cultural  

DCI- Direcția Cooperare Internațională 

DAMEP- Direcţiei Analiză, Monitorizare şi Evaluare a Politicilor 

DFEC- Direcţia Finanţe şi Evidenţă Contabilă 

SRU- Serviciul Resurse Umane 

SIC - Serviciul Informare și Comunicare 

SAI- Serviciul Audit Intern 

SJ- Serviciul Juridic 

S e-Transformare 
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