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STUDIU PRIVIND POLITICA SALARIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII 

 

I. INTRODUCERE 

Cultura deţine un rol central în dezbaterile privind dezvoltarea societăţii. Conform 

trendului occidental şi în Republica Moldova se profilează o nouă  percepţie asupra culturii,  nu 

doar ca un consumator de resurse, ci şi ca un factor ce contribuie la dezvoltarea social-

economică. Actualmente domeniul culturii încă nu este privit ca un sector economic relevant, 

capabil sa producă o plus valoare financiară, considerîndu-se că produsele acestuia răspund doar 

necesităţilor de recreere şi nu întotdeauna celor de culturalizare. În caz că s-ar ajunge la o 

valoare adaugată netă prin generarea unei profitabilităţi, aceasta  ar  contribui la avuţia statului 

prin perceperea taxelor şi impozitelor şi ar crea mai multe locuri de muncă. În acest sens, 

Cultura devine un instrument întru realizarea obiectivelor sociale şi economice a societăţii, 

precum: ocuparea forţei de muncă, întărirea coeziunii sociale, reducerea fenomenelor de 

devianţă socială, deschidere către oportunităţi economice şi educaţionale.  
Rolul şi importanţa culturii în dezvoltarea socială este analizată, reglementată prin 

documentele aprobate în cadrul convenţiilor şi forumurilor internaţionale, cum ar fi cele 

elaborate de UNESCO, printre care menţionăm -  Culture: a driver and an enabler of sustainable 

development. Thematic Think Piece. După cum se remarca şi în acest act “Patrimoniul cultural, 

industriile creative, infrastructura şi turismul cultural durabil sunt surse de generare a 

veniturilor, în special în ţările în curs de dezvoltare având în vedere patrimoniul cultural bogat şi 

forţa de muncă substanţială al acestora”1. Cu  toate că a aderat la politicile UNESCO şi la alte 

organizaţii internaţionale, Republica Moldova înregistrează multe restanţe în ceea ce priveşte 

valorificarea capitalului şi potenţialului cultural perceput atît sub forma valorilor culturale, cît şi 

a personalului antrenat în acest proces.  

Cursul european al Republicii Moldova trebuie să prevadă obligatoriu consolidarea 

intereselor, deprinderilor şi valorilor culturale a societăţii, ca elemente ale identităţii şi a 

memoriei naţionale. Cultura trebuie înţeleasă ca patrimoniu, cunoaştere, creativitate şi evident 

diversitate.  

Ministerul Culturii a elaborat şi aprobat prin Hotărîrea de Guvern, Strategia Naţională 

pentru Dezvoltarea Culturii – Cultura 2020, în care Obiectivul General 3 prevede: Creşterea 

ponderii economice a sectorului cultural şi a industriilor creative. Iar obiectivul specific 3.1 

reflectează: 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. Acţiunea prioritară în acest sens 

este: elaborarea cadrului legislativ şi normativ referitor la managementul bazat pe performanţă 

în instituţiile culturale. Iar unul din rezultatele scontate acţiunii presupune existenţa 

managerilor/administratorilor instruiţi şi motivaţi pentru dezvoltarea propriei instituţii. Însă, 

procesul de motivare a personalului din domeniul culturii, este insuficient încurajat la nivelul 

mai multor structuri şi politici, atît civice, dar mai ales statale,  cu precădere cele ce se referă la 

salarizare. Motivaţia, după cum remarca şi Lidia Varbanova, consultant internaţional în 

                                                           
1https://en.unesco.org/post2015/sites/post2015/files/Think%20Piece%20Culture.pdf 
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probleme legate de strategii şi management în sectorul cultural, este esenţială pentru atingerea 

indicatorilor de înaltă performanţă şi satisfacţia la locul de muncă2. De asemenea, în Strategia 

de Motivare din cadrul Strategiei de management al resurselor umane, propusă de autoare, este 

inclusă ca acţiune prioritară: revizuirea salarială, pe lîngă alte elemente, cum ar fi pachetele de 

beneficii sau implementarea unor strategii de motivare în cadrul posturilor existente. Raportînd 

acest lucru la politica de salarizare elaborată şi implementată de stat în domeniul culturii, 

observăm că mediul rămîne unul neatractiv, necompetitiv, mai ales pentru tinerii specialişti. 

Aceştia posedînd o bună instruire, evită domeniul culturii din mai multe considerente: salariul 

mic, lipsa încurajării creşterii profesionale. Perspectivele de motivare prin diverse mecanisme 

(oferirea de bonusuri, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, alocaţii, premii etc) nu sunt prioritare 

în cadrul politicilor de stat.  

Evident, că pentru Republica Moldova, materializarea unei politici de salarizare 
asemenea celor europene necesită investiţii în resurse umane prin alocarea de mijloace 
financiare suplimentare. Ajustarea nivelului de salarizare la standardele europene, reprezintă una 
din acţiunile strict necesare reabilitării domeniului culturii. Spre exemplu, salariul unui şef al 
casei de cultură în anul 2013, se încadra în suma de 1144–1287 de lei, ceea ce a constituit 
aproximativ 30% din salariul mediu pe economie3. În acelaşi timp nu depăşea mult salariul 
minim pe economie de  1100 lei, stabilit în anul 2013.  

În anul 2014, salariul unui șef al casei de cultură se încadra în suma de 1342-1672 de lei, 
conform  Hotărârii de Guvern nr. 381 din 13.04.2006, anexa nr.19, ceea ce reprezenta circa 34% 
din salariu mediu pe economie4. Mai mult ca atât, pct.9 al anexei nr.4, din aceeași Hotărâre de 
Guvern specifică că: persoanele cu funcţii de conducere, personalul de specialitate şi 
funcţionarii administrativi din teatre, organizaţii concertistice, colective artistice, circuri, 
cluburi, palate şi centre de cultură, biblioteci publice şi biblioteci şcolare, centre de creaţie 
populară, muzee, grădini zoologice, parcuri de cultură şi odihnă, indiferent de subordonarea 
lor departamentală, beneficiază de sporuri lunare la salariu pentru înaltă competenţă 
profesională şi intensitate a muncii în limita a 20 % din mijloacele calculate la fondul de 
salarizare pentru plata salariilor de funcţie conform schemei de încadrare aprobate. 

 Astfel, comparativ cu anul 2013, în anul 2014 se observă o  creștere a salariului cu circa 
4% în raport cu salariul mediu pe economie, iar începînd cu 01 septembrie 2014, unele categorii 
potrivit condițiilor de salarizare a personalului din instituțiile de cultură și artă pot beneficia și 
de sporuri în sumă de 20%.5 

Domeniul culturii ca important ambasador al imaginii ţării, implică şi o responsabilitate 

sporită a oamenilor de cultură, deşi salariul acestora nu acoperă nici cele mai elementare 

necesităţi cotidiene. Aceste condiţii au motivat şi determinat Ministerul Culturii să întreprindă 

măsuri întru revizuirea politicii de salarizare, lucru ce necesită o abordare constructivă, 

laborioasă şi cu alte instituţii de Stat. Tindem spre concentrarea şi implicarea eforturilor 

comune, precum şi obţinerea receptivităţii acestor instituţii în vederea asigurării succesului 

elaborării şi implementării unei politici salariale echitabile. 

 
                                                           
2
Lidia Varbanova, Planificarea strategică a organizaţiei culturale ca sistem de învăţare deschis, Ed. Arc, Chişinău, 

pg. 159 
3
Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, noiembrie 2013 

4
 Conform datelor Biroului Național de Statistică, noiembrie 2014 

5
 Potrivit pct.9, anexa nr.4, Hotărârea de Guvern nr. 381 din 13 aprilie 2006 
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II. DESCRIEREA SITUAŢIEI 

Un argument forte în susţinerea iniţierii unei noi politici salariale pentru domeniul 

culturii îl constituie experienţa europeană. Practicile occidentale au demonstrat că potenţialul 

economic al activităţilor şi produselor culturale pot fi un segment valorificat în mod prioritar. La 

nivel european ponderea produselor culturale fiind de 3,3% din PIB, antrenînd în acelaşi timp 

3% din totalul populaţiei aptă de muncă. 

În Republica Moldova astfel de rezultate nu pot fi obţinute, în mare parte din cauza 

remunerării subestimate a angajaţilor. Aceştia fiind nevoiţi să-şi abandoneze meseriile şi să se 

reprofileze spre alte domenii sau să practice în paralel alte activităţi. Toate acestea fiind în 

dezavantajul unei dezvoltări durabile a domeniului.  

Analizînd cadrul legal şi normativ privind salarizarea angajaţilor din sectorul bugetar 

constatăm că acesta a suportat mai multe modificări pe parcurs. Astfel, în anul 2009, în anexa 

nr.4 a HG nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din 

instituţiile de cultură şi artă”  a fost introdusă noţiunea de personal auxiliar, pentru că şi 

această categorie să beneficieze de majorarea salariului de funcţie prin aplicarea coeficientului 

1,5. Au fost făcute precizări / descifrări, fiind introdusă, în afară de noţiunea de personal 

artistic, care realizează în practică concepţia şi strategiile propuse de personalul de creaţie. Aici 

se regăsesc funcţiile de actor, artist / vocalist, artist orchestră simfonică / camerală, artist 

ansamblu cântece / dansuri, colective corale / coregrafice etc.  

Modificarea conform HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 

01.09.14, precizează faptul că salariile de funcţie pentru categoriile de salarizare ale Reţelei 

tarifare unice pentru lucrătorii din instituţiile de cultură şi artă, sporurile, adaosurile şi 

suplimentele se stabilesc în modul specificat în Condiţiile unice de salarizare a personalului din 

unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice. 

 

Salarizarea angajaţilor din instituţiile teatral - concertistice pe categorii:  

 

Funcţia 

 

Anul 

 

 

 

Instituţii 

naţionale 

Salariul 

de funcţie 

Coef.1,5 

(lei) 

Teatrul de 

comedie 

muzicală* 

 

 

Salariul 

tarifar 

Coef.1,5 

(lei) 

 

Teatrul dramatic, 

muzical-dramatic, 

pentru copii şi 

tineret, de păpuşi, 

poetic, de etnografie 

şi folclor, 

organizaţiile 

concertistice, 

colectivele muzicale 

şi coregrafice 

Salariul tarifar 

Coef.1,5 

(lei) 

 

Director general, 

director 

2013 

19 2095 16 1848   

20 2178 18 2013   

2014 

19 2409 16 2145   

20 2508 18 2310   
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Artişti vocali: 

Maestri ai scenei 
2013 

17 1287 16 1232 -  

18 2013 17 1930 -  

 
2014 

17 2228 16 2145 -  

18 2310 17 2228 -  

categoria II 

 

 

 

2013 

11 1650 10 1617 10 1617 

12 1683 11 1650 11 1650 

2014 

11 1947 10 1914 10 1914 

12 1980 11 1947 11 1947 

Artişti dramatici: 

Maeştri ai scenei 
2013 

17 1980   17 1930 

18 2013   18 2013 

2014 
17 2228   17 2228 

18 2310   18 2310 

categoria II 
2013 

11 1650   11 1650 

12 1683   12 1683 

2014 

11 1947   11 1947 

12 1980   12 1980 

„*” - Instituţiile sunt de 3 categorii [Tabelul nr.1,  comparimentul II modificat prin HG251 din 

02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271] 

 

Structura salariului de funcţie pentru personalul din instituţiile teatral - concertistice: 

Nr. Componente Formula de calcul Suma (lei) 

2013 2014 2013 2014 

1 Salariul de funcţie categoria 

14*coef. de multiplicare 

1166*1,5 1364*1,5 1749.0 2046.0 

2 Spor pentru vechimea în 

muncă 

 (10-30%) 

1749*15% 2046*15% 174,9 204,6 

3 Spor pentru valoarea deosebită  

(15-30%) 

1749*30% 2046*30% 349,8 409,2 

4 Spor pentru titlu onorific între  

100-200 lei 

  100.0 100.0 
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5 Spor pentru intensitatea muncii 

numai pentru conducatori  

(50 %)  

    

Total  (1166*1,5)+(1749*15%)+ 

(1749*30%)+100 

 

(1364*1,5)+(2046*
15%)+(2046*30%)
+100 
 

2’373.7 2’759.8 

Punctul 3 din tabel, este valabil pentru angajaţii din 27 instituţii, colective artistice profesioniste de 

deosebită valoare pentru societate, conform Ordinului Ministrului Culturii nr. 23 din 29.01.2013, ceea ce 

constituie 45 % din total. 

La compartimentul salarizare nu ne putem compara cu nici una din ţările ex-sovietice din spaţiul 

european, şi mai ales cu ţările din centrul şi vestul Europei. În tabelul de mai jos exemplificăm 

comparativ salariile unui actor de teatru în cîteva state.  

Ţara Salariu actor teatru Salariu 

Moldova/alte ţări Moldova 142.98 EUR - înc.cu 2636 lei 

Ucraina 124.86  EUR - 482.80  EUR 

=2301 lei 

114%-29,6% 

 

 

Belarus 150.47 EUR - 300.93 EUR  
=2764, 5 lei 

95%-47,5% 

Rusia 189.97 EUR - 633.24 EUR  

=3501 lei  

75%-22,5% 

România 315,39 EUR  

=5812,6 lei 

45% 

Estonia apr. 667 EUR 

=12292,81 lei 

21% 

Germania înc. cu 1550 EUR 

=28566, 5 lei 

9% 

 

Am identificat că salariul unui actor de teatru din Republica Moldova este la un 

nivel apropiat al unuia din statele Est europene. În acelaşi timp nu constituie nici 10 la sută 

din salariul unui actor din Germania.  

 

Structura salariului de funcţie pentru personalul din domeniul Bibliotecă 

Nr.  Componente Formula de calcul Suma (lei) 

2013 2014 2013 2014 
1 Salariul de funcţie 

categoria 14 

1166.0 1364 1166.0 1364 

2 Spor pentru categoria 

superioară a 

instituţiei 15% 

1166*15% 

 

 

 

1364*15% 174,9 204,6 
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3 Spor pentru valoarea 

deosebită a 

instituţiei(30%) 

1166*30% 1364*30% 349,8 409,2 

4 Spor pentru 

vechimea în muncă 

(10-30%) 

1166*15% 1364*15% 174,9 204,6 

5 Spor pentru gradul 

de calificare 

 (30-40-50 %) 

1166*30% 

 

 

 

1364*30% 349,8 409,2 

6 Spor pentru munca 

prestată în condiţii 

nefavorabile 

  140.0 140.0 

7 Spor pentru utilizarea 

limbii străine  

( numai pentru unele 

categorii de personal) 

(15-25%) 

1166*15% 1364*15% 174,9 204,6 

Total  1166+(1166*15%)+(1166*30%)

+(1166*15%)+(1166*30%)+ 

+140+(1166*15%) 

1364+(1364*15%)+ 
(1364*30)+(1364*15%)
+(1364*30%)+140+ 
(1364*15%) 
 

2’530.0  2’936.0 

 

 

 

 

Funcţia Categoria de salarizare Salariul tarifar 

(lei) 

2013 2014 

Bibliotecar, bibliograf cu studii superioare şi vechime în muncă: 

pînă la 3 ani 10  1078 1276 

 11 1100 1298 

peste 18 ani 14  1166 1364 

 15 1199 1397 

Bibliotecar, bibliograf cu studii medii de specialitate şi vechime în muncă: 

pînă la 3 ani 9 1056 1254 

peste 18 ani 13 1144 1342 
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Salarizarea angajaţilor din domeniul Bibliotecă pe categorii:  

Salarizarea angajaţilor din domeniul Muzee pe categorii: 
Nr.  Componente Formula de calcul Suma (lei) 

2013 2014 2013 2014 

1 Salariul de funcţie 

pentru funcţia de 

restaurator categoria I 

1200.0 1342.2 1200.0 1342.0 

2 Spor pentru categoria 

superioară a instituţiei 

(15%) 

1200*15% 1342*15% 180.0 201,3 

3 Spor pentru valoarea 

deosebită a instituţiei 

(30%) 

1200*30% 1342*30% 360.0 402,6 

4 Spor pentru vechimea 

în muncă (20%) 

1200*20% 1342*20% 240.0 268,4 

5 Spor pentru 

intensitatea muncii  

(20 %) 

1200*20% 1342*20% 240.0 268,4 

6 Spor pentru munca 

prestată în condiţii 

nefavorabile de muncă, 

acest spor se stabileşte 

de Inspecţia Muncii 

  120.0 120.0 

Total 1200+(1200*15%)+  

(1200*30%)+(1200*20%)+ 

(1200*20%)+120 

1342+(1342*15%)+ 
(1342*30%)+(1342*20%)+ 
(1342*20%)+120 
 

2’340.0  2’602,7 

Funcţia Categoria de salarizare Salariul tarifar 

(lei) 

2013 2014 

Restauratori 

categoria superioară 14 1166 1364 

15  1397 

categoria III 11 1100 1298 

12 1122 1320 

Muzeograf 

categoria I 13 1144 1342 

14 1166 1364 

categoria III 11 1100 1298 

12 1122 1320 
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Salarizarea angajaţilor din domeniul Muzee pe categorii: 

 

Condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de cultură şi artă - Casele şi 

căminele de cultură. 

În prezent salariile angajaţilor din casele şi căminele de cultură se stabilesc în 

conformitate cu  Anexa nr. 4 la HG nr. 381 din 13 aprilie 2006 conform Indicilor  şi modului  de  

raportare a instituţiilor de cultură la categoriile de retribuire a muncii conducătorilor (Tabelul nr. 

6 la anexa nr. 4 compartimentul  II) . 

Raportarea centrelor, palatelor, caselor şi căminelor culturale la categoria de retribuire a muncii 

conducătorilor se efectuează anual în baza rezultatelor activităţii din anul precedent (conform 

dărilor de seamă statistice şi financiare). În funcţie de volumul şi gradul de complexitate al 

activităţii culturale realizată de ele sunt stabiliţi următorii indici: 

 pentru numărul formaţiilor artistice şi numărul de membri în ele, 

 numărul şi importanţa acţiunilor culturale, 

 numărul de spectatori ai acţiunilor culturale,  

 numărul de locuri în sală,  

 numărul de instituţii cărora li se acordă asistenţă de specialitate (pentru casele raionale 

de cultură).  

Categoria instituţiei se stabileşte în conformitate cu numărul de unităţi convenţionale, iar 

categoria de salarizare în conformitate cu categoria instituţiei, după cum urmează: 

 

Numărul de unităţi 
convenţionale 

Categoria instituţiei Categoriile de salarizare pentru 
personalul de conducere din instituţiile 
de cultură 
 

Mai mult de 1000 
unutăţi convenţionale 

Superioară 18;19 

701-1000 I 17;18 
401-700 II 16;17 
151-400 III 15;16 
până la 150 IV 14;15 
 
Numărul de unităţi convenţionale se va stabili:  
1) pentru numărul de formaţii artistice, cercuri şi cluburi pe interese, studiouri, alte formaţiuni: 
a) în oraşe şi municipii:  
pentru fiecare formaţie cu titlul “Model”           - 20 unităţi; 
pentru fiecare formaţie fără titlul “Model”         - 10 unităţi; 
b) în sate şi comune:  
pentru fiecare formaţie cu titlul “Model”           - 25 unităţi; 
pentru fiecare formaţie fără titlul “Model”         - 15 unităţi; 
2) pentru numărul de membri ai formaţiilor artistice, cercuri şi cluburi pe interese, studiouri, alte formaţiuni - cîte 1 
unitate pentru fiecare 10 membri; 
3) pentru fiecare acţiune culturală organizată de casa de cultură, căminul cultural (cu excepţia nunţilor, cumătriilor 
etc.): 
de nivel local - 10 unităţi;  
de nivel raional - 20 unităţi;  
de nivel republican sau internaţional - 50 unităţi;  
4) pentru numărul de spectatori ai acţiunilor culturale - cîte 1 unitate pentru fiecare 500 spectatori; 
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5) pentru numărul de locuri în sălile de spectacole - cîte 1 unitate pentru fiecare 25 locuri; 
6) pentru numărul de instituţii cărora li se acordă asistenţă de specialitate (pentru casele raionale de cultură) - câte 1 
unitate pentru fiecare instituţie. 

             În acest context, vedem că modalitatea atribuirii categoriei instituţiei este destul de clară 

şi eficientă  (rubrica 1 şi 2). Diferenţa numărului de unităţi convenţionale între categoriile 

instituţiei este de 250-300 u.c , dar dacă analizăm sumele din rubrica 4 (Salariul  tarifar conf.hot. 

428 din 13.06.11) vedem că, diferenţa salariilor tarifare de la o categorie a instituţiei la alta este 

doar de 33 lei-66 lei.  

 

Numărul de unităţi 
convenţionale 

Categoria 
instituţiei 

Categoria 
 de salarizare 

Salariul 
 tarifar  

 

Diferenţa între 
nivelul de  
salarizare 

Conform categoriei 
instituţiei(lei) 

   

2013 2014 2013 2014 
Mai mult de 
1000 unităţi 

convenţionale 

Superioară 18 1’342.0 1’540.0 65.0  65.0 

701-1000 I 17 1’287.0 
 

1’485.0 
 

55.0 55.0 

401-700 II 16 1’232.0 
 

1’430.0 
 

400-151 III 15 1’199.0 
 

1’397.0 
 

33.0 33.0 

până la 150 IV 14 1’166.0 
 

1’364.0 
 

Notă: datele din tabel (rubrica 5) exemplifică lipsa motivaţiei managerilor pentru dezvoltarea 

propriei instituţii. 

Salariul de funcţie pentru personalul din Căminele culturale 

Nr.  Componente Formula de calcul Suma (lei)  

  2013 2014 2013 2014 

1 Salariul de funcţie pentru 

funcţia de restaurator 

categoria 14 

1166.0 1364 1166.0 1364.0 

2 Spor pentru vechimea în 

muncă până la 30% 

1166*15% 1364*15% 174,9 

 

204,6 
 

Total  1’340.0 1’569.0 
 

Considerăm oportun revederea modalităţii salarizării nu doar după categoria instituţiei, 

dar în primul rînd după performanţe. Astfel propunem ca, salariului tarifar să fie stabilit în 

corespundere cu  unităţile convenţionale, conform cărora este cuantificată performanţa 

instituţiei.   

La fel menţionăm despre necesitatea de a extinde numărul de categorii de salarizare 

pentru a eficientiza şi diferenţia procedurile de acordare a salariilor, ca în cazul României. Unde 

pentru salarizarea în domeniul Cultură sunt utilizate 49 de clase de salarizare ceea ce permite o 



10 
 

diferenţiere mai clară a remuneraţiei (din  cele 115 existente); în Republica Moldova pentru 

domeniul Cultură sunt utilizate 22 categorii. 

III. PROPUNERI, ESTIMĂRI ŞI COSTURI 

Domenii/cod 

 

Număr 

unităţi 

Mijloace 

aprobate 

(mii lei) 

Majorare prin 

aplicare a 

coeficientul de 

multiplicitate 

1,2 

(mii lei) 

Mijloace 

necesare 

majorării 

(mii lei) 

Exemplu de Salariu 

Salariu actual 

(lei) 

Salariu 

majorat cu 

aplicarea 

coeficientul 

1,2 

(lei) 

Diferenţa, 

(lei) 

Teatre  

(Întreg personal, 

inclusiv cel 

auxiliar) 

8.2.90 

2’952.5 94’375.8 113’251.0 

 

18’875..2 2’455.2 

(casier, cat.6) 

 

2’946.2 491.04 

 

Persoane de 
conducere şi 
artişti de creaţie 
din teatre 
(fără auxiliar) 

1’877.0 66’906.8 80’288.1 

 

13’181.3 

 

2’636.05 

(artist, cat. 14) 

3’163.3 527.2 

Biblioteci 8.2.87 361.5 13’655.2 16’386.2 2’731.0 2’530.3 

(cat. 14) 

3’036.3 506.1 

Muzee  

8.2.88 

438.5 15’157.0 18’188.4 3’031.4 2’340.0 

(restaurator,cat 1) 

2’808.0 468.0 

Comisia 

Naţională a RM 

pentru UNESCO 

8.2.43 

10.0 1’890.2 2’268.2 378.0 2’500.7 

(consultant, cat.15) 

3’000.9 500.1 

Agenţia 

Arheologie şi 

Patrimoniu 

8.6.91 

23.0 1’324.0 1’588.8 264.8 1’798.5 

(specialist arheolog 

cat.15) 

2’158.2 359,7 

Total costuri instituţii 
subordonate Ministerului 

126’402.2 

98’933.2 

 

151’682.6 

118’719.7 

25’280.4 

19’786.5 

 

Palate, case, 
cămine de cultură 

3’774.5 113’386.8 136’064.2 22’674.4 1’340.9 

(cat. 14) 

1’609.1 268.3 

 

 

 

Total  

 

 

 

9’437 

 

 

239’789.0 

212’320.0 

 

 

287’746.8 

254’783.9 

 

 

 

 

47’957.8 

42’463.3 

 

   

              

 

 

___ Întreg personal, inclusiv cel auxiliar 

  Persoane de conducere şi artişti de 
creaţie din teatre 
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Concluzii: 

Reeşind din informaţia expusă mai sus, observăm că suma necesară majorării salariilor 

lucrătorilor din domeniul culturii la un nivel apropiat salariului mediu pe economie se estimează 

la aproximativ 42 - 48 mln lei.  

Chiar dacă salariile angajaţilor din domeniul culturii din Republica Moldova sunt cele 

mai mici din Europa, în majoritatea cazurilor, acestea rămîn a fi unica sursă de venit. Pentru 

lucrătorii din domeniul culturii, majorarea salarială ar putea constitui un important stimul pentru 

creşterea performanţei, interesului şi implicării active în dezvoltarea domeniului. Putem stabili 

astfel o legătură directă dintre motivarea angajaţilor prin majorarea salariului şi activităţile 

acestora în calitatea lor de promotori ai culturii naţionale. 

 

4. STUDIU DE CAZ - ESTONIA 

Conform statisticilor, Estonia reprezintă un model al creşterilor economice rapide. În 

anul 2012 PIB-ul intern crescînd cu 3,2% ceea ce o plasează la acest  capitol printre primele ţări 

europene. De asemenea,  Estonia se află printre ţările cu cele mai eficiente politici elaborate în 

domeniul industriilor creative. Chiar dacă modelul politicii culturale în Estonia este încă 

moderat centralizat, fiind în proces continuu de descentralizare, reprezentarea societăţii civile, a 

devenit totuşi mai frecventă în practicile de luare a deciziilor care implică politicile culturale de 

stat. De aici şi gradul sporit atestat în Estonia al transparenţei decizionale, un deziderat încă 

neatins în cazul Republicii Moldova.  

Specific Estoniei este faptul ca cetăţenii acesteia continuă să definească şi să identifice 

naţiunea lor sub aspect cultural, decît politic. În consecinţă, finanţarea culturii de la bugetul de 

stat este cu succes legitimată cu referire la nevoile naţiunii. Din aceasta reiese, un obiectiv 

central al politicii culturale din Estonia şi anume cel de "conservare" a naţiunii printr-o reţea de 

instituţii naţionale. O importantă temelie a fost crearea Fondului Cultural din Estonia (Eesti 

Kultuurkapital) în 1994. Începînd cu anul 2011, acestei instituţii îi este atribuită o cotă fixă de la 

jocurile de noroc, alcool şi accize tutun, împreună cu veniturile din active investite în valoare de 

20.2 milioane de euro, adică 8,0% din totalul cheltuielilor guvernamentale asupra culturii. 

Fondul este împărţit în departamente pentru Arhitectură, Film, Arte Plastice, Teatru, Muzică, 

Literatură, Arta populară, Sport, Cultura Interdisciplinară. Consiliile departamentelor decid 

modalitatea de alocare a resurselor, cît şi stabilirea practicilor în oferirea granturilor. Printre 

activităţile sprijinite sunt studiile, proiectele specifice sub formă de subvenţii individuale, 

călătoriile, acordarea premiilor pentru activitatea de creaţie remarcabilă (din 1997, opt premii 

anual) şi pensiilor suplimentare pentru artiştii pensionari. Un asemenea Fond Cultural nu există 

în Republica Moldova, deşi necesitatea acestuia este impetuoasă. 

S-a stabilit că cheltuielile în cultură pe cap de locuitor în anul 2011 în Estonia au 

constituit 187,76 EUR, în 2012- 175 EUR. În Republica Moldova, în anul 2008 acestea au 

                                                           
6http://www.culturalpolicies.net/web/estonia.php?aid=621 
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constituit 128.8 lei (EUR 7.78), în anul 2010-122.8 lei (EUR 7.67), în anul 2013-206.23 lei 

(EUR 12.33), în anul 2014-253 lei (EUR 13.58), cifre ce demonstrează situaţia precară în 

domeniu. Salariul brut estonian din domeniul culturii este de 700 EUR ceea ce constituie 

aproximativ 72% din salariul mediu pe economie- 930 EUR7;   

În Republica Moldova conform datelor statistice, noiembrie 2014 privind Cîştigul 

salarial mediu după activităţi economice, salariul pentru domeniul Arta, activități de recreere și 

de agrement este de  2 976,2 lei – 159,73 EUR ceea ce reprezintă aproximativ 75% din salariul 

mediu pe economie- 3 964,1 lei – 212,75 EUR. (!!! Cifra dată este determinată de includerea în 

calcul şi a sectorului sportiv şi al activităţilor recreative unde salariile sunt net superioare 

salariilor celor din cultură). 

Conform Programului estonian Cultura 2020, politica de salarizare trebuie să se bazeze 

pe competitivitate astfel încît să se asigure urmatoarea generaţie de profesionişti.8 De menţionat 

faptul că în Strategia de dezvoltare a culturii  în Republica Moldova - Cultura 2020 acest 

compartiment nu este reflectat.  

Standardele profesionale pentru lucrătorii culturali presupun un şir de competenţe şi 

activităţi care se evidenţiază prin coeficientul de performanţă. Un puternic instrument şi 

mecanism al reglării standardelor profesionale, precum şi al calificărilor îl reprezintă sistemul 

calificărilor ocupaţionale dezvoltat şi administrat de Autoritatea Estoniană de Calificare.910 

(Anexa nr.1) 

O asemenea autoritate, agenţie o considerăm necesară şi pentru Republica Moldova. 

Evident că fiecare categorie de salarizare trebuie să conţină indici stricţi de măsurare şi evaluare 

a competenţelor, activităţilor şi în cele din urmă a performanţelor personalului antrenat în 

domeniul culturii şi cu precădere a celor din instituţiile subordonate Ministerului Culturii. Acest 

lucru presupune elaborarea specificată, detaliată a fişei de post care să conţină indicatorii  

activităţii11 în dependenţă de care are loc evaluarea personalului. La fel, posibilitatea  

recompensării performanţelor determină mediul necesar competitivităţii care este un factor 

important în asigurarea succesului, creşterii motivaţiei şi implicării active în orice proces de 

lucru.12 

                                                           
7http://www.stat.ee/65318 
8http://www.kultuuripoliitika.ee/kultuur-2020 
9http://www.kutsekoda.ee/en/kutsekoda/tutvustus/struktuur 
10http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/otsing (calificările în domeniul cultural) 
Fundaţia are statut juridic, privat  care a fost instituit de Republica Estonia, Confederaţiei Sindicatelor de Comerţ 
din Estonia, Confederaţia angajaţilor estonieni, Confederaţiei Angajatorilor şi Industrie estonieni, precum şi 
Camera de Comerţşi Industrie din Estonia, pe baza a "Fundaţia participării persoanelor juridice de drept privat prin 
Actul de Stat" (RT I 1996, 48, 942, 73, anunţul de corecţie 1998, 59, 941) şi punctul 11 (4) din "calificări 
profesionale Act" (RT i 2001, 3, 7), şi care funcţionează în conformitate cu legile Republicii Estoniene şi a altor 
acte normative, precum şi prezentului statut. Contradicţii între prezentul statut şi actele juridice se soluţionează de 
către fundaţie pe baza prevederilor actului normativ respectiv. 
11http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10087362/lae/kultuuritootaja-iii-tase-4-kultuuritoo-
spetsialist-iv-tase-6-kultuuritoo-juht-v-tase-6-1 
12http://www.kul.ee/index.php?path=0x1114&sona=palga 
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Calcularea salariului pentru angajaţii ministerului culturii estonian  

 

Anexa nr.1  

Titlul 

Nivel 

profesi

onal 

Denumirea prof Specializarea Titlu, certificat 

profesional 

EKR, cadru national al 

calificarilor 

I Nici unul  Nici unul  

Informatii 
personale 

  Tip de remunerare Salariu  Perioada Forma 
raportu
lui de 
muncă 

Post 
  
  

Nume 
ofical 

  

 
Salariul de bază 

  

Bonusuri şi 
compensaţii 

  
  

Alte taxe total 

      TOTAL 

Data 
iniţială şi 
sfîrşitul 
perioadei 

Numire
a în 
serviciu 

1.grad-
profesion
al-) 
salariu+d
if 

2.indemniz
aţie de 
concediu 
  

3.bonus
uri 
  

4. 
beneficii 
(compesa

ţii) 
  

5. 
alocaţie, 
bonus, 

salarizare
a în 

funcţie 
de 

performa
nţă 

  

    
1.+2.+3.+4

+5. 

Contract 
de 
muncă 

referen
t 

Karme
n Adel 100.770 12.636 10.519     

123.925 
EEK 
7920.25 
EUR 

01.02.20
08-
31.12.20
08 

Numirea 
în 
serviciu 

control
or 

Ülle 
Aron 276.795 22.488 39.924     

339.207 
EEK 
21.679.27 
EUR 

01.01.20
08-
31.12.20
08 

Numirea 
în 
serviciu 

consili
er 

Katrin 
Arvist
o 202.830 39.954 20.081     

262.865 
EEK 
16.800.13 
EUR 

01.01.20
08-
31.12.20
08 

Numirea 
în 
serviciu 

şef 
special
ist 

Tiina 
Beljae
va 91.719 11.285 9.171     

112.175 
EEK 
7169.28 
EUR 

03.03.20
09-
28.10.20
08 

Numirea 
în 
serviciu 

conisli
er 

Tiina 
Beljae
va 43.653   20.371     

64.024 
EEK 

29.10.20
08-
31.12.20
08 

Numirea 
în 
serviciu 

       
4091.88 
EUR   

şef 
servici
u 

Marju 
Kukk 60654,75 2056,3 9098,45 54192  

126001,55 
EEK 
805.296.19 
EUR 

01.01.20
08-
01.06.20
08 

Numirea 
în 
serviciu 
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II Nici unul  Nici unul  

III Lucrator 

cultural 

 Lucrator cultural III 4 

IV Lucrator 

specialist  

 Lucrator specialist 

IV 

6 

V Şef   Şef V 6 

 

A.1 Titluri de munca şi de locuri de muncă  

Organizează şi coordonează interesele localităţii, activităţile recreative şi de viaţă culturală; Director 

artistic- specialist în activităţi culturale, coordonator de activităţi culturale, metodist, şef al culturii; 

A.2 SCOPUL LOCURIlOR DE MUNCĂ ŞI SCURTĂ DESCRIERE A CONTINUTULUI 

NIVELURILOR  

Crearea condiţiilor pentru populaţie pentru participare la procesele culturale, atât ca creator, cît şi 

consumator. Organizator cultural (lucrător cultural, un specialist în activităţi culturale, manager de 

activităţi culturale) a cărui responsabilităţi variază în funcţie de cultură sau a mediului de creaţie şi gradul 

de responsabilitate in dependenta de dimensiunea organizaţiei. Organizaţiile mici pot fi implicate în orice 

funcţie de cultură (faţete), dar, în organizaţii mari, de regulă, se specializează într-un anumit domeniu, 

altul decât cum ar fi ofertele de publicitate, de formare, sau de sponsorizare. 

Nivel profesional 

III  

 

Organizarea de activităţi culturale în cadrul organizaţiei 

Nivel profesional 

IV 

 

Servicii culturale pentru locuitorii din localitate 

Nivel profesional 

V 

Planificare culturală şi crearea de oportunităţi locale pentru recreere şi activităţi 

culturale 

A.3. DEPARTAMENTUL MUNCII ŞI ACTIVITATEA Nivel  

 III IV V 

1. Planificarea vietii culturale in localitate  X X 

1.1. Face propuneri pentru viaţa culturală a localitatii conform Strategiei, 
se ia în considerare toate interesele grupurilor ţintă 

  X 

1.2. Intocmeste planurile de dezvoltare, plan de actiuni  X X 

1.3. Infiinţeaza o bază de date şi le foloseşteîn activitate  X X 
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1.4. Organizarea şi dezvoltarea de evenimente culturale  X X 

1.5. Asigura notarietăţii localităţii prin proiectare, dezvoltare şi relaţii 
publice 

 X X 

2. Organizeaza difuzarea de piese de teatru, concerte şi evenimente 
culturale, şi Agenţiile imobiliari (teatru, muzică, artă, teatru, 
conferinţe, etc)  

 X X 

2.1. Identificarea nevoilor şi a oportunităţilor din rural  X X 

2.2. Crearea unui plan pe termen lung pentru evenimente culturale 
(calendar cultural) 

 X X 

2.3. Organizarea de evenimente culturale de marketing  X X 

2.4. Crearea de bugete şi aplicare pentru finanţare a evenimentelor 
culturale 

 X X 

3. Iniţierea de proiecte si coordonarea acestora în funcţie de mediul rural, 
fundalul cultural şi istoric 

X X X 

3.1 Creează reţele, dezvoltă, şi le păstrează în activitatea X X X 

3.2 Organizează cooperarea cu alte organizaţii  X X 

3.3 Participă in diverse grupuri de lucru şi in proiectele de colaborare X x x 

3.4 Creează aplicaţii culturale, cauta sponsori de proiecte şi, gestionează 

progresul proiectului 

 x x 

3.5 Efectueaza analize a proiectelor culturale şi pregăteste un raport 

privind acestea 

 X x 

3.6 Creează condiţiile pentru continuitatea culturii si  supravieţuirea  

istoricului localităţii 

 x x 

4. Organizeaza in localitate activităţi recreative şi de organizarea 
învăţământului 

x x x 

4.1 Identificarea intereselor locuitorilor din localitate X x x 

4.2 Creează activităţi de agrement in dependenta de interese x x X 

4.3 Organizează şi coordonează activitatea liderilor x x x 

4.4 Creaza un buget şi aplica pentru fonduri  x x 

4.5 Organizeaza activitati cu privire la oportunităţile culturale pentru 

locuitorii din localitate 

 x x 

5. Dezvoltarea şi implementarea de noi servicii culturale  x x 

5.1 Identifica nevoile populaţiei pentru serviciile culturale x x x 

5.2 Creează oportunităţi pentru serviciile culturale, mediază consumul x x x 

6. Evenimente culturale şi activităţi de marketing x x x 
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6.1 Organizeaza campanii de publicitate folosind diferite mass-media x x X 

6.2.Organizeaza vinzarea biletelor x x x 

6.3 Organizează cooperarea cu sponsorii  x x 

7 Managementul organizaţiei şi organizarea de afaceri x x X 

7.1 Organizeaza bugetul şi este responsabil de executarea acestuia  x x 

7.2 Organizeaza personalul si, mediul de lucru pentru creatie  x x 

7.3 Gestionează utilizarea de proprietate, în conformitate cu procedura 

stabilita aorganizaţiei 

x x x 

7.4 Organizează property management, achiziţii de inventar şi de 

întreţinere 

 x x 

7.5 Organizează managementul documentelor, în conformitate cu 

procedura de gestionare 

 x x 

A4 INSTRUMENTE    

Inventarierea rechizitelor şi echipamentelor de birou, consumabile de 

birou, cel mai frecvent hardware-ul şi software-ul; instrumente de 

comunicare 

   

A5 SPECIFICITATEA MEDIULUI DE LUCRU    

Activitatea este creativa, dar poate fi mental tensionată. 

Volumul de muncă si de timp este inegal distribuit. Activitatea este 

predominant efectuata in institutiile culturale. Activitatea de asemenea, 

poate avea loc în aer liber. Este important să se urmeze instrucţiunile de 

siguranţă. 

Cerinţele generale pentru sănătate si instructiunile de birou. Este capabil să 

se comporte în mod corespunzător într-o situaţie de criză. 

   

A.6 ABILITĂŢI ŞI CARACTERISTICI PERSONALE     

 Deschiderea, creativitate şi iniţiativă  

 Flexibilitate  

 Discurs bun şi capacitatea de scriere eficientă 

 Toleranţa - capacitatea de a comunica cu persoane din medii diferite  

 Bune abilităţi de organizare şi de management  

 Abilitatea de a lucra în situaţii de stres şi respectarea termenelor 

 Caapabilitatea de a evalua importanţa culturii şi artelor asupra societăţii  

 Capacitatea de analiză 

   

A.7 FORMARE PROFESIONALĂ    

Este recomandabil dispunerea de studii superioare si cursuri de 

perfectionare in domeniul culturii 

   

 

 

Direcția Analiză,  
Monitorizare și Evaluare a Politicilor 


