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Raportul de evaluare a Programului de Dezvoltare Strategică (PDS) pentru anii 

2012-2014. 

 

Evaluarea Programului de Dezvoltare Strategică pentru anii 2012-2014 s-a bazat pe 

prevederile Hotărârii de Guvern nr. 176 din 22.03.2011 cu privire la aprobarea Metodologiei 

de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice 

centrale și a Ghidului pentru elaborarea Programelor de Dezvoltare Strategică a autorităţilor, 

capitolul Monitorizarea și Evaluarea, din anul 2011. Evaluarea a inclus analiza de conținut a 

Planurilor și Rapoartelor de activitate anuale ale ministerului. 

Scopul evaluării este de a identifica contribuția implementării PDS la realizarea 

scopurilor sectoriale de Program și a Priorităților de politici pe termen mediu. De asemenea, 

de a informa viitorul proces de planificare. Totodată, rezultatele evaluării pot fi utilizate 

pentru îmbunătățirea performanței în realizarea obiectivelor și oferirea unei baze pentru 

responsabilizarea tuturor celor implicați în realizarea acțiunilor, optimizarea utilizării 

resurselor și ajutarea factorilor de decizie la luarea acestora. 

Conform HG nr. 176 din 22.03.2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare 

a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale, pentru 

planificarea operațională a Programului de Dezvoltare Strategică PDS al ministerului se 

utilizează planurile anuale de activitate ale autorităţii, care trebuie să includă acţiunile 

concrete de realizare a PDS, constituind, totodată, instrumentul de monitorizare şi evaluare al 

acestuia.  

I. Sumar executiv. 

Raportul de evaluare este structurat pe analiza programelor, scopul și obiectivele PDS 

și cum acestea sunt transpunse în planurile și rapoartele anuale ale ministerului pe parcursul 

celor trei ani.  

Programul „Elaborarea politicii managementului în domeniul culturii” are ca scop 

„asigurarea unui sistem managerial eficient adecvat pe ramură”. Iar, ca obiective de bază sunt 

„dezvoltarea abilităților manageriale și capacităților privind elaborarea documentelor de 

politici, cadrului legislativ și normativ” și „asigurarea îmbunătățirii cadrului legislativ privind 

managementul bazat pe performanțe în instituțiile din domeniul culturii cu includerea 

standardelor și indicatorilor de performanță”. Obiectivele din Planul de activitate al 

ministerului au reflectat finalități legate de eficientizarea activității instituțiilor teatral- 

concertistice, muzee și biblioteci. Astfel, în anul 2012-2013 au fost elaborate și aprobate de 

Colegiul ministerului două politici, al căror scop este de a îmbunățăți activitățile instituțiilor 

teatral-concertistice și muzee sub aspect managerial și financiar. Aplicarea acestor politici, 

însă întîmpină dificultăți. Una din principalele probleme care este încă valabilă constă din 

lipsa cadrelor specializate în domeniul managementului cultural și printre consecințe, 

persistența unui sistem managerial problematic al instituțiilor culturale. Important de 

menționat în acest caz despre inițierea, în anul 2014 a procesului de creare a „Centrului de 

Cercetare și Formare în domeniul culturii” a cărui misiune este de a dezvolta competențe și 

potențialul oamenilor de cultură prin intermediul procesului de formare continuă profesională 

și prin dezvoltarea sectorului de cercetare și proiecte. 
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Cel de-al doilea obiectiv al Programului „asigurarea îmbunătățirii cadrului legislativ 

privind managementul bazat pe performanțe în instituțiile din domeniul culturii cu includerea 

standardelor și indicatorilor de performanță” a fost transpus în obiectivele ministerului care au 

ca indicatori elaborarea și promovarea actelor normative și legislative care să reglementeze 

managementul bazat pe performanțe. Acest obiectiv este realizat parțial din mai multe motive, 

printre care nepromovarea Legii nr. 1242 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii 

concertistice  din 15.10.2003 cu modificări și completări, care ar asigura temeiul legal pentru 

promovarea altor acte normative. 

Programul “Dezvoltarea culturii” are ca scop „promovarea valorilor culturale, prin 

asigurarea drepturilor fundamentale privind libertatea de expresie și de creație, șanse egale și 

accesul liber la viața culturală” și susținut de cinci obiective care puteau fi grupate, însă. 

Realizări la acest capitol sunt acțiuni naționale și internaționale anual realizate care au ca 

finalitate atît promovarea culturii la nivel local, regional, național și internațional, dar și 

conservarea identității naționale. Probleme care rămîn încă nerezolvate sunt: stimularea 

insuficientă a creației artistice contemporane, în special a tinerilor artiști; deteriorarea bazei 

tehnico-materiale a instituțiilor de cultură, lipsa de utilaj modern; insuficiența cadrului 

legislativ care să susțină acest program ca prioritate a statului, ținînd cont de prerogativele 

europene spre care tinde Republica Moldova în procesul său de integrare europeană. 

Programul “Protejarea patrimoniului cultural național” are ca scop “promovarea 

patrimoniului cultural național, prin asigurarea accesului liber al cetățenilor la valorile 

culturale moștenite” susținut de patru obiective. În planurile de activitate ale ministerului 

acest capitol ocupă un spațiu mare dat fiind prioritatea acestuia, precum și a multiplelor 

probleme, unele din ele, fiind rezolvate pe parcursul anilor. Necesitatea unor programe de stat 

care să aibă ca scop salvgardarea patrimoniului cultural național și prevederea mecanismelor 

de finanțare este impetuoasă, în condițiile în care bugetul alocat protejării patrimoniului 

național cultural este la moment insuficient. Deosebit de important la acest capitol este 

realizarea obiectivelor ce țin de elaborarea şi promovarea spre aprobare a cadrului legislativ 

naţional privind domeniul patrimoniului cultural. Putem menționa în acest caz faptul că la 

etapa actuală este finalizat procedura avizării proiectului de lege privind completarea şi 

modificarea Codului penal şi a Codului contravenţional referitor la protejarea patrimoniului 

arheologic, monumentelor istorice și de for public; precum și a proiectului de lege privind 

mormintele şi operele comemorative de război. De asemenea, s-a putut releva, prin 

intermediul evaluării acțiunilor din planurile de activitate, o intensificare a activităților privind 

elaborarea și promovarea dosarelor de examinare și promovare a dosarelor de nominalizare a 

patrimoniului cultural național în Lista UNESCO. 

Programul “Susținerea creației literare și a presei” are ca scop “dezvoltarea accesului 

populației la cultura scrisă și stimularea lecturii publice” bazat pe patru obiective. Chiar dacă 

în mod direct nu a fost indicat nici un obiectiv în planurile de activitate ale ministerului care 

să aibă ca finalitate stimularea și chiar creșterea gradului de lectură publică, aceasta s-a regăsit 

printre acțiunile întreprinse de autoritate. La acest capitol au fost înregistrate importante 

progrese, precum îmbunătățirea activităților de digitizare a patrimoniului scris, inițierea și 

dezvoltarea proiectelor de susținere a activităților bibliotecilor din localitățile țării, 

completarea fondurilor bibliotecilor ș.a. 
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Programele “Învățămînt public și servicii de educație”, „Învățămînt superior”, 

„Perfecționarea cadrelor”, „Alte servicii în educație” iau în considerare învățămîntul artistic, 

avînd ca obiective de bază: „reconceptualizarea sistemului de învățămînt medu de specialitate 

și sporirea calității serviciilor educaționale”; „asigurarea calității procesului didactic și de 

cercetare în instituțiile de învățămînt superior prin implementarea unui regim de finanțare 

adecvat, prin desfășurarea unor ample reforme structurale, prin promovarea spiritului de 

autonomie universitară”, „asigurarea accesului echitabil al specialiștilor la studii de formare 

profesională continuă”, „asigurarea accesului la educația extrașcolară de calitate prin 

antrenarea în activitatea instituțiilor respective a cel puțin 15-20% din efectivul general de 

elevi”. În acest sens, instituțiile de învățămînt artistic se conduc după Codul Educației aprobat 

în anul curent, beneficiind totodată de asistența tehnică și metodologică acordată de 

Ministerul Culturii.  

Deși s-a putut constata neconcordanță dintre problemele, obiectivele PDS-ului și cele 

stipulate în planurile de activitate, finalitățile acțiunilor prevăzute în planuri au contribuit la 

susținerea realizării priorităților programelor și rezolvarea unui șir de alte probleme apărute la 

moment.  

 

 

II. Descrierea Obiectivelor PDS și a realizărilor de bază. 

Programul de Dezvoltare Strategică pentru anii 2012-2014 a fost structurat pe cinci 

programe prioritare domeniului culturii. Pentru fiecare program au fost identificate o serie de 

probleme, rezolvarea cărora trebuia să se conțină prin scopul și obiectivele formulate. S-a 

constatat, în unele situații o disconcordanță dintre problemele identificate, scopul și respectiv 

obiectivele stipulate. În consecință indicatorii formulați la respectivele obiective nu reflectă în 

totalitate cum au putut fi rezolvate problemele. În unele cazuri, obiectivele și indicatorii din 

Planurile de activitate anuale nu sunt în concordanță cu obiectivele și indicatorii stipulați în 

PDS. În schimb planurile de activitate ale ministerului conțin o serie de capitole neprevăzute 

de PDS, ca urmare a cerințelor, actualității și necesității de a acorda prioritate unor sectoare. 

De asemenea, orice planificare strategică oricît de fix și precis nu ar fi prevăzută, ea este 

supusă schimbărilor ca urmare a proceselor sociale existente, provocărilor domeniului, 

condițiilor externe apărute ș.a.   

Programul „Elaborarea politicii managementului în domeniul culturii” are ca scop 

„asigurarea unui sistem managerial eficient adecvat pe ramură”. Cele două obiective de bază 

formulate în PDS susțin realizarea scopului programului.  

La obiectivul „dezvoltarea abilităților manageriale și capacităților privind elaborarea 

documentelor de politici, cadrului legislativ și normativ” reflectat în planurile de activitate ale 

ministerului pot fi enumerate ca principale rezultate: aprobarea de către Comitetul 

Interministerial pentru Planificare Strategică, Propunerea de Politici Publice: „Eficientizarea 

activităţii instituţiilor teatral-concertistice din Republica Moldova”; a fost elaborată politica 

publică „Modernizarea şi eficientizarea activităţii muzeelor din Republica Moldova” și 

aprobată în cadrul Colegiului Ministerului Culturii prin Ordinul nr. 251 din 08.11.2012; a fost 

elaborată și aflată în proces de consultare publică politica „Creşterea ponderii economice a 

industriilor creative”. Implementarea acestor politici de către instituțiile culturale ar putea 

contribui la dezvoltarea financiară, economică a sectorului și sporirea competitivității.  
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Ținînd cont de obiectivul programului, dar și de scop putem enumera provocările de bază 

în acest context: lipsa sistemului instituţional de pregătire a cadrelor în domeniul 

managementului cultural; lipsa planurilor de management/marketing al produsului în 

instituţiile culturale;  mecanismul defectuos al numirii în funcţiile de conducere a instituţiilor 

teatrale și muzeale;  neglijarea aspectului antreprenorial al activităţii instituţiilor culturale. 

Cu toate că documente de politici au fost elaborate, acestea nu sunt suficiente pentru a 

rezolva problemele sectorului, stipulate și în PDS. Rezolvarea problemelor precum: 

managementul problematic al instituțiilor culturale; insuficiența cadrelor cu pregătire în 

domeniul managementului cultural; capacităţile reduse de promovare a propriului produs 

cultural ș.a. necesită suplimentare eforturi și investiții, atît financiare, tehnice, cît și umane, 

precum și implementarea de acțiuni continue de îmbunătățire a acestui cadru.  Dar, nu poate fi 

neglijat procesul prin care a fost inițiat crearea Centrului de Cercetare și Formare în domeniul 

culturii, care ar asigura un sistem instituțional de formare și perfecționare a cadrelor în 

domeniul managementului și marketingului cultural, dar și alte domenii. 

Cel de-al doilea obiectiv al programului „asigurarea îmbunătățirii cadrului legislativ 

privind managementul bazat pe performanțe în instituțiile din domeniul culturii cu includerea 

standardelor și indicatorilor de performanță” atît în PDS, cît și în planurile de activitate anuale 

ale ministerului are ca indicator modificarea și aprobarea actelor legislative și normative care 

ar reglementa managamentul bazat pe performanță. În acest sens, în proces de promovare se 

află Legea nr. 1242 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice din 15.10.2003, care 

ar asigura temeiul legal pentru promovarea altor acte, precum sunt: regulamentul privind 

managementul de performanță al instituțiilor de cultură, caietul de sarcini privind 

managementul de performanță pentru fiecare tip de instituție de cultură, regulamentul privind 

modul de finanțare a instituțiilor teatral-concertistice. Implementarea managementului bazat 

pe performanțe este o prerogativă nu doar a instituțiilor teatral-concertistice, ci a tuturor 

tipurilor de instituții de cultură. În cadrul întrunirilor anuale  cu șefii 

secțiilor/serviciilor/direcțiilor de cultură se discută despre importanța și rolul implementării 

managementului bazat pe performanță, care ar asigura o mai bună gestionare și evaluare a 

activităților, gestionare a finanțelor și îmbunătăți calitatea muncii angajaților, antrenați fiind 

într-un proces de competitivitate. De asemenea, sunt necesare pe viitor modificări la 

categoriile de salarizare, care ar include salarizarea în bază de performanță. 

 Provocări ale domeniului pot fi enunțate ca fiind: lipsa mecanismului de finanțare și 

management bazat pe performanță blochează dezvoltarea domeniului, fiind un impediment 

pentru susținerea financiară a altor sectoare importante din cultură; lipsa unui sistem de 

salarizare bazat pe performanța individuală; necesitatea extinderii numărului de categorii de 

salarizare pentru a eficientiza şi diferenţia procedurile de acordare a salariilor; infrastructura 

slab-dezvoltată sau chiar deteriorată a instituțiilor de cultură. 

Programul “Dezvoltarea culturii” al cărui scop este “promovarea valorilor culturale, prin 

asigurarea drepturilor fundamentale privind libertatea de expresie și de creație, șanse egale și 

accesul liber la viața culturală” are următoarele obiective transpuse în planurile de activitate 

ale ministerului: 1. Promovarea dezvoltării artei contemporane; 2. Promovarea valorilor 

culturale naționale ca parte componentă a patrimoniului cultural european; 3. Promovarea 

culturii ca factor primordial al păstrării și dezvoltării identității naționale; 4. Coordonarea 

renovării bazei  tehnico- materiale a instituțiilor din domeniul culturii, inclusiv coordonarea 
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modernizării activității caselor de cultură și bibliotecilor; 5. Crearea condițiilor de acces a 

populației la valorile culturale. 

Ca indicatori realizați la primul obiectiv, poate fi enumerat: susținerea a 7026 spectacole 

şi concerte, organizate 1267 turnee în țară și peste hotare, 141 montări noi, deserviți- 1 mil 

275 mii spectatori (insituțiile teatral-concertistice) și 10.466.6 spectatori în teritoriu, 

organizate 84171 acțiuni în teritoriu, achiziționate de către instituțiile din subordine, în anii 

2012-2014- 507 bunuri, (datele nu sunt complete și nu reflectă în totalitate și anul 2014). 

Printre acțiuni importante realizate la acest capitol, putem menționa următoarele. În scopul 

susţinerii procesului de creaţie contemporană în domeniul artelor plastice, a fost susţinută 

organizarea, în comun cu Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi” al Uniunii Artiştilor 

Plastici din Moldova şi Muzeul Naţional de Artă din Moldova, a 20 expoziţii de artă 

personale şi de grup, printre care Bienala Internaţională de Artă Decorativă, Autumnala – 

2012, 2013, 2014 „Salonul de primăvară”, Galeria de Artă Naţională, expoziţii personale. În 

cadrul Zilei Internaţionale a Muzeelor, Nopţii Europene a Muzeelor au fost inaugurate 

expoziţii, organizate spectacole teatralizate, expoziţii-concurs, concerte de muzică clasică. 

Recordul participanților la Noaptea europeană a Muzeelor a fost înregistrată în anul 2014, 

cînd muzeele naționale (Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Muzeul Național de 

Etnografie și Istorie Naturală a Moldovei, Muzeul Național de Artă al Moldovei) au fost 

vizitate de 43622 vizitatori, cu 79,2% mai mult față de 2013 (24335). 

Ca manifestări de amploare naționale pot fi enumerate Ziua Culturii Naţionale care 

cuprinde şi Gala Premiilor Ministerului Culturii; Festivalul Internaţional de Muzică 

„Mărţişor”, Festivalul Internaţional al Şcolilor de Teatru şi Film „ClassFest”, Festivalul - 

concurs Internațional „Maria Bieşu”, Gala Portului Popular. In premieră, în anul 2014 s-a 

desfășurat Tîrgul Național al Covorului „Covorul Dorului”. 

Problemele sectoriale identificate în PDS, precum ar fi : stimularea creației artistice 

contemporane, în special a tinerilor artiști ; lispa mecanismelor privind dezvoltarea 

industriilor culturale ; insuficiența cadrului legislativ ; limitarea accesului populației la 

resursele informaționale și valorile culturale ; deteriorarea bazei-tehnico-materiale a 

instituțiilor de cultură ș.a., sunt rezolvate parțial la moment. Un mecanism de susținere și 

stimulare a creației artistice îl reprezintă sistemul anual de finanțare a proiectelor culturale, al 

cărui regulament în anul curent a fost îmbunătățit. Problema și în acest caz, se regăsește în 

capacitatea scăzută a agenților culturali în scrierea și desfășurarea conform cerințelor a 

proiectelor culturale. Mentalitatea conform căreia statul trebuie să garanteze în continuare 

implicare directă în succesul propriu persistă, dar este depășită, ținînd cont de intențiile țării 

de a se alinia politicii europene. 

În același context, dezvoltarea sectorului de industrii culturale întîmpină dificultăți din 

motive asemănătoare. Actualmente domeniul culturii încă nu este perceput ca un sector 

economic relevant, capabil să producă o plus valoare financiară, considerîndu-se că produsele 

acestuia răspund doar necesităţilor de recreere şi de culturalizare. Pentru a asigura condițiile 

necesare dezvoltării culturii din punct de vedere economic prin distribuirea unui produs 

cultural de calitate, sunt necesare investiții financiare majore, dar mai ales investiții în 

capitalul uman angajat în domeniu, care necesită instruire continuă. 

Accesul populației la resursele informaționale și valorile culturale este o problemă 

rezolvată prin intermediul acțiunilor culturale organizate, patrimoniului digitizat. Nemijlocit, 
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ceea ce ține de competența ministerului, relevăm creșterea calității resurselor informaționale 

puse la dispoziția publicului prin intermediul portalurilor on-line, comunicatelor de presă, 

mediatizărilor etc. 

Al doilea obiectiv „promovarea valorilor culturale naționale ca parte componentă a 

patrimoniului cultural european”, dar și al treilea „promovarea culturii ca factor primordial al 

păstrării și dezvoltării identității naționale”, deoarece ambele au ca finalitate promovarea prin 

cultură a identității naționale, au fost implementate prin diverse acțiuni organizate atît la nivel 

național, cît și internațional, încheiere de acorduri și implementarea convențiilor UNESCO. 

Putem menționa organizarea de către Ministerul Culturii în comun cu Fundaţia Soros-

Moldova/Programul Politici Culturale, în cadrul Programului Cultural al Parteneriatului Estic, 

proiectul „Consolidarea sectorului cultural a statelor-membre ale Parteneriatului Estic”, 

evenimentului Tandem - un nou Festival Cultural European în Moldova, la care au participat 

manageri culturali din peste 30 oraşe din Europa; participarea Minnisterului Culturii la 

lucrările primei și celei de-a doua Conferinţe Regionale a Programului Cultura al 

Parteneriatului Estic, organizată de Unitatea de Monitorizare Regională şi Dezvoltare a 

Capacităţilor (UMRDC) şi Comisia Europeană (Tbilisi, Georgia, Kiev, Ucraina); cooperarea 

în cadrul forurilor internaţionale, cum ar fi UNESCO şi Consiliul Europei; aderarea în anul 

2012 a Republicii Moldova în calitate de membru cu drepturi depline la Consiliul  Miniştrilor 

Culturii din Europa de Sud-Est; în anul 2013, ca urmare  a concursului de proiecte culturale 

lansat în cadrul Programului Cultural al Parteneriatului Estic 4 proiecte, cu participarea 

instituţiilor din Republica Moldova, au obţinut susţinerea financiară: 1. SAY CHEESE: 

Eastern Family Album. Capacity Building, Networking and Promotion of Thematic Eastern 

Partnership Photography; 2. „Sharing History, Cultural Dialogues"; 3. Sustainable Public 

Areas for Culture in Eastern Countries (SPACES); 4. Valorisation and Improving of 

Management of Small Historic Centers in the Eastern Partnership Region (VIVA EAST); 

inițierea și elaborarea pachetului de documente în anul 2014 de către minister pentru aderarea 

Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene Europa Creativă (2014-2020), care de 

fapt reprezintă o acțiune a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de Dezvoltare 

a Culturii „Cultura 2020” (aprobată prin Hotărîrea  Guvernului nr.279 din 09.04.2014) şi 

reflectată în proiectul Agendei de Asociere RM-UE; pe parcursul anilor 2013-2014, 

reprezentanți din minister și alte instituții de cultură din țară au participat la Ciclul de 

workshopuri „Strategii de dezvoltare a culturii” organizat de Unitatea de Monitorizare 

Regională şi Dezvoltare a Capacităţilor (UMRDC) din cadrul Programului Cultural al 

Parteneriatului Estic, alături de alți reprezentanți din ţările membre ale Parteneriatului Estic 

(Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina) și experţi internaţionali; 

semnarea a peste 10 acorduri internaționale. Finalitățile de bază, pe lîngă promovarea 

valorilor culturale, se regăsesc în consolidarea parteneriatelor din domeniul culturii la nivel 

european, dezvoltarea competențelor în planificarea și monitorizarea politicilor culturale ș.a. 

S-a putut constata nerealizarea indicatorului, stipulat la acest capitol, care prevede acte 

legislative modificate. 

Promovarea culturii ca factor primordial al păstrării identității naționale se reflectă în 

dosarele de înscriere în Lista UNESCO, precum ar fi nominalizarea înscrisă în Lista 

reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității a „Colindatului de 

ceată bărbătească” (decembrie 2013) în comun cu România – Republica Moldova; a fost 
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elaborat dosarul de nominalizare în Lista UNESCO a sărbătorii „Sf. Gheorghe-Hiderliz”, în 

colaborare cu alte ţări din Europa de Sud-Est; a fost finalizat și propus pentru înscriere în lista 

reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al umanităţii dosarul multinaţional 

“Practici culturale asociate zilei de 1 martie” elaborat de Republica Moldova, România, 

Bulgaria și Macedonia; a fost elaborat și depus la UNESCO un nou concept de promovare a 

Peisajului arheologic Orheiul Vechi în Lista Patrimoniul Mondial (World Heritage List); în 

curs de elaborare se află nominalizarea „Tehnici tradiționale de realizare a scoarței”, în comun 

cu România. 

La același obiectiv pot fi menționate acțiunile realizate de minister la compartimentul 

„Colaborarea cu diaspora moldovenească”. Astfel, în scopul păstrării şi promovării culturii, 

limbii şi tradiţiilor naționale în colaborare cu misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii 

Moldova au fost organizate un şir de manifestări internaționale, printre care cele dedicate 

Festivalului Internaţional „Mărţişor”.  

Pe lîngă realizările importante ale domeniului, acesta se confruntă totuși cu anumite 

provocări care stau în calea realizării pe deplin a obiectivului. Provocări cum ar fi: calitatea și 

managementul patrimoniului cultural din Republica Moldova face dificilă integrarea acestuia 

la nivel european, iar lipsa pregătirii corespunzătoare (lipsa competențelor „actorilor„ 

culturali) în acest domeniu nu permite accesarea fondurilor europene; lipsa unor programe ce 

ar promova valorile culturale naționale ca parte componentă a patrimoniului cultural 

european; lipsa unui program-brand cultural de promovare a RM la nivel european. În acest 

sens pot fi recomandate ca obiective viitoare: susținerea proiectelor culturale care au ca scop 

promovarea valorilor culturale naționale ca parte componentă a patrimoniului cultural 

european; inițierea și desfășurarea, de acord comun  cu Biroul Relații cu Diaspora, a unor 

proiecte internaționale, europene ce au ca scop păstrarea și promovarea valorilor culturale 

naționale; susținerea proiectelor culturale înaintate de asociațiile obștești pe programe, 

conform Strategiei de dezvoltare a culturii (printre care cele care prevăd acțiuni cu diaspora); 

intensificarea colaborării cu ambasadele Republicii Moldova din țările europene în vederea 

inițierii și desfășurării unor acțiuni culturale naționale care ar avea ca finalitate promovarea 

imaginii țării. 

Obiectivul nr. 4, ține cu precădere de competența autorităților publice locale, și nu atît de 

cea a ministerului. Menționăm că au fost dotate tehnic pe parcursul anilor instituțiile din 

subordinea ministerului. Realizarea indicatorului din PDS- “nr. proiectelor privind 

parteneriatele public-privat” este asigurat de minister prin facilitarea stabilirii de parteneriate, 

prin acordarea asistenței tehnice și metodologice. De altfel, documentele de politici elaborate 

de minister reflectă printre obiective și necesitatea stabilirii de parteneriate dintre public- 

privat pentru asigurarea dezvoltării domeniului culturii. Iar printre acțiunile Planului privind 

implementarea Strategiei de dezvoltare a culturii „Cultura 2020” se regăsește cea de 

transformare a caselor de cultură în centre multifuncționale sau socio-culturale care ar putea 

constitui un mecanism eficient, pe de o parte pentru asigurarea vieții culturale, pe de altă parte 

pentru valorificarea infratructurii caselor de cultură în vederea dezvoltării economice a 

sectorului. De asemenea, în contextul descentralizării, dar și a degradării continue a 

infrastructurii ca urmare a lipsei mijloacelor financiare, există riscul lichidării instituțiilor 

caselor de cultură din teritoriu. De aceea se impune prin act normativ (și nu doar prin 

propuneri de politici publice) stabilirea faptului ca instituția culturală din teritoriu poate fi 
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retransformată în alte tipuri de instituții sociale, dar statutul, funcția și misiunea culturală 

trebuie păstrată și promovată. 

Obiectivul „crearea condițiilor de acces a populației la valorile culturale”, conform PDS-

ului poate fi implementat avînd ca instrument „elaborarea cadrului legislativ și normativ, 

implementarea tehnologiilor informaționale performante prin proiecte”. În acest sens, 

indicatorul de performanță de la acest obiectiv- 2 acte normative, legislative nou elaborate, 

modificate este parțial realizat, menționînd că a fost inițiat elaborarea Proiectului Legii cu 

privire la Biblioteci în cadrul CBN (Consiliul Biblioteconomic Naţional). Dar, crearea 

condițiilor de acces nu presupune doar implementarea tehnologiilor informaționale, mai ales 

în condițiile în care o bună parte a populației nu deține competențe tehnologice dezvoltate. 

Avînd în vedere ca accesul la valorile culturale ale populației este determinat mai ales de 

infrastructura apar următoarele provocări: necesitatea ajustării infrastructurii culturale la 

condiţiile moderne de funcţionare;  necesitatea digitizării produselor şi bunurilor culturale (o 

cerinţă imperioasă a timpului). 

Indicatorul numărul 2 „nr. proiectelor implementate, completarea fondurilor bibliotecare”  

este reflectat la alte obiective din  planurile de activitate ale ministerului, și anume 

„Dezvoltarea culturii scrise”.  

De altfel acest obiectiv al Programului de Dezvoltare Strategică se reflectă ca unul din 

principiile centrale ale Strategii de dezvoltare a Culturii “Cultura 2020”- „accesul cetăţenilor 

la valorile culturale ale ţării”. 

Menționăm de asemenea că toate acțiunile preconizate la programul „Dezvoltarea 

culturii”, indică despre facilitarea sau asigurarea accesului populației către unele valori 

culturale naționale, în unele cazuri chiar produse, dar nu și către serviciile culturale. Ori, după 

cum se menționează și în Strategie,  „accesul populaţiei la serviciile şi produsul cultural este 

condiţia necesară pentru creşterea consumului cultural şi creşterea venitului instituţiilor 

culturale”. 

Obiectivul programului „Protejarea patrimoniului cultural național cultural”, „asigurarea 

protejării și punerii în valoare a patrimoniului cultural material și imaterial” are ca indicator 

de performanță conform PDS- 8 acte legislative, normative modificate elaborate. Ca rezultate 

în urma implementării planurilor de activitate anuale ale ministerului sunt: 14  acte normative 

elaborate și adoptate; 1 act legislativ promovat; 2 proiecte de lege elaborate; 6 proiecte de lege 

în curs de promovare; 3 regulamente în curs de elaborare; 5 regulamente elaborate și aprobate. 

La acest capitol, putem menționa următoarele realizări importante: aprobarea Hotărârea 

Guvernului nr. 230 din 12.04.2012 privind crearea Agenţiei Naţionale Arheologice; în scopul 

implementării Legii nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului 

arheologic în cadrul şedinţelor Guvernului, a Comisiei Naţionale Arheologice şi a Colegiului 

Ministerului Culturii  au fost examinate şi aprobate 8 proiecte de acte normative (Hotărîrile  

Colegiului nr.4 din 30 martie 2912, nr. 8 din 29 mai 2012). În vederea implementării Legii nr. 

280 din 27 decembrie 2011 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, au fost 

elaborate 8 proiecte de acte normative. În acest sens au fost aprobate prin Ordinul Ministrului 

Culturii nr. 09 din 22.01.2014 actele normative înaintate spre publicare în Monitorul Oficial 

prin nr. 04-09/292 din 02.04.2014: Norme de acreditare a experţilor din domeniul 

patrimoniului cultural mobil; Norme de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor în 

domeniul patrimoniului cultural mobil; Norme de conservare şi restaurare a bunurilor 
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culturale mobile clasate; Norme privind autorizarea laboratoarelor şi atelierelor de conservare 

şi restaurare a bunurilor culturale mobile; Norme privind executarea copiilor, mulajelor, 

facsimilelor, tirajelor postume de pe bunuri culturale mobile. În scopul implementării 

prevederilor din Legea nr. 280 din 27 decembrie 2011 privind protejarea patrimoniului 

cultural naţional mobil, au fost elaborate şi aprobate prin Ordinul Ministerului Culturii nr.147 

din 16 mai 2013 formularele actelor de export al bunurilor culturale mobile-producţie 

contemporană (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 119-121 din 31 mai 

2013). La etapa actuală se află în proces de avizare pentru adoptare și promovare proiectul de 

lege privind completarea şi modificarea Codului penal şi a Codului contravenţional referitor 

la protejarea patrimoniului arheologic, monumentelor istorice și de for public; precum și 

proiectul de lege privind mormintele şi operele comemorative de război.  

O problemă prioritară domeniului stipulată și în PDS o reprezintă „lipsa sistemelor tehnice 

performante privind securitatea instituțiilor de patrimoniu cultural”. În acest caz, nu au fost 

indicate acțiuni concrete care ar remedia situația, fapt ce va fi prevăzut în următorul PDS.  

Provocări ale domeniului pot fi enunțate: degradarea continuă a patrimoniului cultural al 

Republicii Moldova; fondurile limitate acordate pentru documentarea, conservarea şi 

protejarea patrimoniului cultural naţional. 

La obiectivul “coordonarea lucrărilor privind conservarea și restaurarea patrimoniului 

cultural construit” sunt următorii indicatori- finalizarea lucrărilor de restaurare a blocului 

administrativ al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală; Casei-Muzeu Sciusev, 

Edificiului Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor; continuarea lucrărilor de 

restaurare și reconstrucție a 11 obiective, după cum urmează: Muzeul Naţional de Arte, 

Edificiul Sălii cu Orgă din bd. Ştefan cel Mare nr. 81, Edificiul Bibliotecii Naţionale pentru 

Copii „Ion Creangă”, Filiala Muzeului de Istorie „Conacul familiei Lazo", Casa-muzeu 

Grigore Vieru, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Edificiul Bibliotecii 

Naţionale, Colegiul de Arte din Soroca, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, 

Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”, Organizația Concertistică și de Impresariat 

„Moldova-Concert”. 

Obiectivul „actualizarea și crearea registrelor patrimoniului cultural” este în continuu 

realizat, fiind șapte proiecte de registre inițiate și completate, după cum urmează: Registrul 

naţional al patrimoniului cultural imaterial al Republicii Moldova, Registrul Caselor de 

cultură, Registrul muzeelor din Republica Moldova, Registrul monumentelor imobile de 

importanţă locală din mun. Chişinău, Registrul Monumentelor RM ocrotite de stat, Registrul 

arheologilor din Republica Moldova, Registrul arheologic naţional şi Repertoriul arheologic 

naţional. 

Obiectivul „digitizarea patrimoniului cultural național, inclusiv în biblioteci” are ca 

indicator conform PDS- rata patrimoniului digitizat, care nu poate fi calculat la moment. În 

anul 2013 au fost documentate computerizat de către muzeele naționale- 9967 bunuri, iar în 

anul 2014- 6392 bunuri.  Acest sector  se confruntă cu multiple probleme, printre care lipsa 

unui sistem unificat de digitizare atît la nivelul muzeelor din subordinea ministerului, cît și 

celor din teritoriu; lipsa infrastructurii tehnologice pentru asigurarea digitizării patrimoniului 

cultural național;  

Programul „susținerea creației literare și a presei” are următoarele obiective: 1. 

Coordonarea completării fondurilor bibliotecilor publice și școlare; 2. Promovarea 
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tehnologiilor moderne pentru echiparea și conectarea la internet a bibliotecilor, digitizarea 

fondurilor bibliotecare; 3. Promovarea culturii scrise;  

La obiectivul nr. 1 și obiectivul nr. 4 a fost organizată licitaţia publică cu privire la 

achiziţia serviciilor de editare a cărţii naţionale. În rezultatul licitaţiei au fost contractate 

servicii de editare a 34 titluri de carte. În perioada anului 2012 au fost editate 36 titluri de 

carte cu un tiraj de cca 36 000 ex. Pe parcursul  anului 2012 Camera Naţională a Cărţii a 

recepţionat pentru Depozitul Legal 2776 titluri de carte şi broşuri, dintre care 277 titluri de 

carte pentru copii, 105 titluri de resurse electronice. 

În anul 2013 au fost editate 44 titluri  de carte cu un tiraj de 55 mii exemplare. Fondurile 

bibliotecilor publice au fost completate în anul 2013 cu 403 mii unități. 

În scopul realizării Programului de editare a cărţii naţionale – 2014, a fost instituită 

Comisia de selecţie pentru editarea cărţii naţionale. S-a efectuat colectarea ofertelor de editare 

2014, înregistrând 104 titluri de carte de la 15 structuri. Din 104 titluri ofertate au fost 

selectate 52 de titluri parvenite de la 13 edituri, în baza cărora a fost elaborat şi aprobat 

Programul de editare a cărţii naţionale – 2014. 

Provocările de bază în raport cu programul și scopul programului, sunt după cum 

urmează: numărul scăzut al vizitatorilor de biblioteci şi muzee din cauza modelelor învechite 

de prestare a serviciilor şi organizare a timpului liber al cetăţenilor; gradul scăzut de 

competenţe lectorale, care cauzează incapacitatea majorităţii cetăţenilor de a participa activ în 

viaţa socială a ţării, iar productivitatea lor să fie nesemnificativă, ceea ce se reflectă direct în 

veniturile populaţiei şi, finalmente, în economia ţării; necesitatea reparării şi ajustării 

infrastructurii culturale la condiţiile moderne ale societății; necesitatea susținerii și creării 

condițiilor necesare circulației bunurilor digitizate; necesitatea digitizării produselor şi 

bunurilor culturale (o cerinţă imperioasă a timpului). 

Obiectivul „promovarea tehnologiilor moderne pentru echiparea și conectarea la internet a 

bibliotecilor, digitizarea fondurilor bibliotecare” reflectă ca indicator numărul de biblioteci 

conectate la internet- 291 (conform datelor statistice pentru anul 2013) iar fondul digitizat este 

de 70 mii pagini. La acest capitol important de menționat este demararea proiectelor 

Biblioteca Europeană şi “Memoria Moldovei” în Biblioteca Naţional și proiectul SIBIMOL.  

Programul “Învățămînt public și servicii de educație” are ca obiectiv prioritar „racordarea 

și implementarea curriculei universitare conform standardelor europene și procesului de la 

Bologna” reflectat și realizat parțial prin intermediul obiectivelor și acțiunilor stipulate în 

planurile de activitate ale ministerului. Poate fi menționat ca realizări: elaborarea 

regulamentului de funcţionare a şcolilor de arte, muzicale şi arte plastice, revizuirea 

nomenclatoarelor meseriilor și a specialităților pentru instruirea și pregătirea cadrelor în 

învățămîntul secundar profesional  și pentru pregătirea cadrelor în învățămîntul mediu de 

specialitate, în conformitate cu standardele europene.  

 

 

III. Recomandări pentru Programul de Dezvoltare Strategică pentru anii 2015-2019  

Unele din problemele stipulate în PDS rămîn a fi actuale, a căror rezolvare va fi indicată 

în următoarea planificare strategică a ministerului. De asemenea, în vederea realizării optime 

a obiectivelor, se cere implicarea activă atît în procesul de elaborare, monitorizare, cît și 
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evaluare a activității, a reprezentanților instituțiilor din subordinea ministerului și consultarea 

reprezentanților autorităților publice locale. 

În elaborarea viitorului PDS, se impune condiția de a ține cont de prevederile Strategiei de 

Dezvoltare a Culturii „Cultura 2020”, Cadrului Bugetar pe Termen Mediu și de rigorile 

Hotărârii de Guvern nr. 176 din 22.03.201 cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a 

programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale.  

Gradul de realizare a obiectivelor PDS pentru anii 2012-2014 este prezentat în Tabela 

pentru evaluarea finală a PDS. 
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