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CUPRINS :                                                                                                                                                 

 

                                Lista de abrevieri : 
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  SIERPI    -  Secţia integrare europeană, relaţii şi proiecte internaţionale 

  SRU        -   Serviciul resurse umane 
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                                                      INTRODUCERE 

 

Programul de Dezvoltare Strategică (în continuare PDS) este documentul de bază al 

autorității, care completează sistemul planificării strategice la nivelul AAPC, asigurînd 

prioritizarea obiectivelor, reflectate în documentele de politici şi identificarea lacunelor în 

capacităţile şi instrumentele/metodele pe care le utilizează autoritatea în vederea atingerii 

obiectivelor.   

Totodată, PDS include şi alte angajamente şi obligațiuni ale autorității din diferite tratate 

internaționale, dar nu se regăsesc din diverse motive în documentele de politici.  

 

Acest document a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 

176 din 22 martie 2011 "Cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor 

de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale" şi a Ghidului 

privind elaborarea PDS.  

PDS este elaborat pentru o perioadă de 3 ani. Pentru planificarea operaţională a 

activităţii instituţiei se vor elabora planuri anuale, care vor prevedea măsuri concrete de realizare 

a PDS, constituind astfel un instrument de monitorizare şi evaluare a acestuia.  

Pentru alinierea planificării activității autorității la planificarea bugetară s-a utilizat 

clasificarea bugetară a programelor şi programele din planurile strategice de cheltuieli sectoriale 

(CBTM), cu indicarea rolului şi responsabilităților autorităţii la realizarea acestora.  

 

Obiectivele instituțiilor din subordinea autorității, sînt reflectate în PDS, în cazul în care 

autoritatea este responsabilă de realizarea acestora. Totodată, PDS reflectă doar responsabilitatea 

autorității şi instrumentele pe care le utilizează aparatul central al autorității în realizarea 

obiectivului.  

 

Programul de Dezvoltare Strategică este documentul de identitate a autorității, 

documentul central de la care derivă toate acțiunile autorității pe parcursul următorilor 3 ani  şi 

ca urmare, reprezintă: (i) instrument de planificare/prioritizare a politicilor la nivelul autorității, 
(ii) instrument de management pentru autoritate şi (iii) instrument de comunicare atît pe interior, 

cît şi pe extern. 

Programul de dezvoltare strategică al Ministerului Culturii constituie principalul 

document de planificare managerială a activităţii instituţiei, care prevede misiunea, obiectivele, 

direcţiile de activitate şi obiectivele  prioritare pe termen mediu, în corespundere cu documentele 

de politici ale Guvernului Republicii Moldova: Programul de activitate al Guvernului 

"Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare" 2011 - 2014, Cadrul de 

Cheltuieli pe Termen Mediu, strategiile naţionale în domeniul culturii, angajamentele 

internaţionale şi  alte documente strategice naţionale.  

Rolul PDS-lui constă în reflectarea modalităţii în care Ministerul va asigura realizarea 

priorităţilor stipulate în documentele de politici  naţionale în domeniul de competenţă a 

ministerului, a instrumentelor de realizare a acestora, a instituţiilor - parteneri, deficienţelor 
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existente în momentul de faţă şi celor prognozate, precum şi a mecanismelor de suprimare a 

acestora. Totodată, PDS-ul reflectă şi alte angajamente şi obligaţiuni ale ministerului, stipulate în 

diferite documente internaţionale, în special, cele ce derivă din documentele Uniunii Europene. 

 

Elaborarea PDS a avut loc într-o manieră participativă, proces în care s-au implicat 

toate subdiviziunile şi părțile interesate ale autorității. Pentru coordonarea procesului de 

elaborare a PDS a fost creat Grupul de planificare, constituit din şefii subdiviziunilor interne şi 

reprezentanții instituțiilor subordonate, în baza  Ordinului Ministerului Culturii nr.79 din 

04.04.2011.   

 

Procesul de elaborare a PDS a fost divizat în 4 etape: 

I. Etapă (situația curentă): Elaborarea Misiunii, Profilului Autorităţii şi Analiza SWOT; 

II. Etapă (cadrul de politici publice): Elaborarea Priorităţilor de politici pe termen mediu, a 

programelor şi obiectivelor; 

III. Etapă (necesarul de capacități): Desfăşurarea Evaluării Capacităţilor şi elaborarea 

recomandărilor pentru dezvoltarea capacităţilor;  

IV. Etapă (definitivare): Definitivarea PDS şi elaborarea Planului Anual de acţiuni al autorităţii. 

 

Fiecare din etape a fost precedată de: 

- o instruire tematică organzată de Cancelaria de Stat penru reprezentanţii Direcţiei de analiză, 

monitorizare şi evaluare a politicilor; 

- o instruire pentru grupul de planificare din autoritate. 

 

La unele etape a fost consultată opinia Cancelariei de Stat şi a societății civile, proiectul 

documentului a fost plasat pe pagina oficială, în vederea asigurării unui proces transparent şi 

participativ de elaborare a PDS.  

De menţionat că modificarea PDS  se va efectua doar în cazul în care această necesitate 

va deriva din Raportul de evaluare anuală a activităţii autorității  sau în cazul modificării 

substanţiale a priorităţilor de politici publice la nivel naţional. Modificările respective vor fi 

argumentate şi coordonate cu Cancelaria de Stat. 

Structura PDS-lui cuprinde următoarele capitole:  

 situaţia curentă, în care se consemnează misiunea şi se descrie profilul autorităţii 

(organigrama, bugetul, portofoliul subdiviziunilor interne, statele de personal etc.), 

precum şi analiza SWOT . 

 cadrul de politici publice, în care se reflectă priorităţile de politici publice pe termen 

mediu, preluate din documentele de politici publice aprobate la nivel naţional şi 

sectorial, programele şi subprogramele de care este responsabilă sau în calitate de 

partener la realizarea cărora contribuie ministerul;  

 obiectivele ministerului, indicatorii de performanţă, subdiviziunile responsabile din 

cadrul autorităţii de implementarea acţiunilor programului, instrumentele de 

realizare a obiectivelor şi perioada de realizare a acestora, acoperirea financiară;  

 evaluarea şi dezvoltarea capacităţilor, în care se face sumarul evaluării 

capacităţilor, necesităţile prioritare şi recomandările pentru suplinirea acestora.  
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1.1. MISIUNEA AUTORITĂȚII 

 

 Ministerul Culturii în activitatea sa  se conduce de Constituţie, legile şi hotărîrile 

Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile 

Guvernului, tratatele internaţionale din domeniu la care Republica Moldova este parte. 

             La baza activităţii Ministerului stau  următoarele valori: 

  legalitate; 

 responsabilitate;  

 oportunitate ; 

 creativitate; 

 credibilitate; 

 eficienţă ; 

 profesionalism;  

 colegialitate şi spirit de echipă; 

 transparenţă în procesul decizional. 

 

           Misiunea: Ministerul contribuie la promovarea identităţii naţionale şi imaginii ţării, 

asigurarea accesibilităţii, păstrării şi valorificării patrimoniului cultural şi valorilor naţionale, 

dezvoltarea creativităţii şi formarea personalităţii, întărind dialogul cultural în Moldova şi peste 

hotarele ei pentru creşterea economică şi spirituală echilibrată a cetăţeanului şi comunităţii.  

            Ministerul Culturii, în conformitate cu actele legislative şi normative, este responsabil de 

elaborarea şi promovarea politicilor în următoarele domenii: arte profesioniste (literatura, teatru, 

muzica, coreografie, arte plastice, cinematografie, circ), învăţămîntul artistic şi industrii 

culturale, patrimoniu cultural şi arte vizuale, arta populară, meşteşuguri artistice (artizanat), 

activitatea artistică de amatori, cultura scrisă. 

 

         Viziunea: Ministerul va contribui la dezvoltarea echilibrată a domeniilor culturii  pe plan 

naţional şi internaţional, sporirea accesului şi participării cetăţenilor la viaţa culturală, va repune 

în valoare patrimoniul naţional. 

  

                                       PROFILUL AUTORITĂŢII 

  Structura  aparatului central al ministerului  se constituie, conform Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului  Culturii, structurii şi efectivului-limită a aparatului 

central al  acestuia (Hotărîrea Guvernului nr.696 din 19.12.2009), din cabinetul ministrului,  6 

direcţii, 1 secţie, 4 servicii. 
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1.2. Structura aparatului central al Ministerului Culturii  

 

    Cabinetul ministrului (cu statut de secţie) 

    Direcţia generală strategii şi politici culturale 

    Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor  

    Direcţia arte profesioniste, învăţămînt artistic şi industrii culturale 

    Direcţia patrimoniu cultural şi arte vizuale 

    Direcţia politici culturale în teritoriu şi cultură scrisă 

    Direcţia finanţe şi evidenţă contabilă 

    Secţia integrare europeană, relaţii şi proiecte internaţionale  

    Serviciul juridic 

    Serviciul resurse umane 

    Serviciul relaţii cu publicul şi secretariat 

    Serviciul audit intern 

      Ministerul  Culturii administrează şi monitorizează  58 de instituţii şi organizaţii, care sunt în 

subordine, dintre care:   

 instituţii teatral-concertistice - 16  

 instituții de învățămînt artistic- 9 

 muzee  - 4 

 rezervaţii cultural-naturale -1   

 biblioteci naţionale - 2  

 întreprinderi  de stat cu profil poligrafic - 2  

 edituri - 2  

 Camera Naţională a Cărţii- 1 

 Întreprinderea de Stat  Publicaţia  Periodică Revista Social-Culturală „Moldova” 

 Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Material 

    Întreprinderea de Stat „Agenţia de Impresariat” 

    Agenţia  de Stat pentru Protecţia Moralităţii 

 Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor 

  întreprinderi şi societăţi pe acţiuni -15 

 

 Pe lîngă minister  activează: 

1. Comisia  Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor 

2. Comisia Naţională Arheologică 

3. Comisia Naţională de Salvgardare a Patrimoniului Cultural Imaterial 

4. Comisia Naţională a Republicii Moldova pentru UNESCO 

5. Biroul Uniunii Latine 

 

     Consilii – 6: 

1. Consiliul Naţional al Monumentelor Istorice 

2. Consiliul  Naţional  al Monumentelor de For Public 

3. Consiliul de experţi pentru estimarea, omologarea şi achiziţionarea operelor de artă 

4. Consiliul Biblioteconomic Naţional 

5. Consiliul Artistic în domeniul  cinematografiei 

6. Consiliul de Experţi în domeniul Meşteşugurilor Populare  
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          Totodată, Ministerul Culturii monitorizează din punct de vedere logistic activitatea a  1232 

case de cultură, 1380 biblioteci, 112 muzee din teritoriu, 109 instituţii de învăţămînt artistic 

extraşcolar, 35 de direcţii/secţii cultură din teritoriu, 4000 formaţii artistice de amatori, inclusiv 

795 cu titlul „model”, ţine la evidenţă şi monitorizează peste 12000 monumente de patrimoniu 

cultural imobil. 

          

          Ministerul coordonează şi monitorizează  activitatea în domeniul editurii  În subordinea 

ministerului sînt  2 întreprinderi de Stat: „Combinatul Poligrafic”, Firma Editorial-poligrafică 

”Tipografia Centrală; 2 edituri: Editura de Stat „ Cartea Moldovei”,  Editura didactică 

„Lumina”şi Camera Naţională a Cărţii. În total sînt înregistrate peste 250 de edituri. În realitate 

sunt viabile şi funcţionează circa douăzeci de edituri. Aproape toată producţia editorială este 

realizată de către editurile particulare.  

        Totodată, Ministerul colaborează  cu 7 uniuni de creaţii: Uniunea Teatrală, Uniunea 

Scriitorilor, Uniunea Muzicienilor, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor, Uniunea Artiştilor 

Plastici, Uniunea Meşterilor Populari, Uniunea Cineaştilor.



                1.3. ORGANIGRAMA MINISTERULUI CULTURII                                           

 
 

MINISTRU 

Direcţia politici culturale în 

teritoriu şi cultură scrisă  

Direcţia patrimoniu cultural şi 

arte vizuale  
 

 

Direcţia arte profesioniste, 

învăţămînt şi industrii culturale 

Direcţia analiză, monitorizare 

şi evaluare a politicilor  
 

Secţia integrare europeană, 

relaţii şi proiecte internaţionale 

Serviciul resurse umane 

 

Serviciul relaţii cu publicul şi 

secretariat  

CABINETUL  

MINISTRULUI  

 

 

COLEGIU 

 

VICEMINISTRU 

DIRECTOR, Direcţia 

generală strategii şi politici 

culturale 

Serviciul juridic 

 

Direcţia finanţe  şi evidenţă 

contabilă 
  



1.4. Bugetul ministerului 

 

În perioada 2008-2011, alocaţiile bugetare pentru activitatea ministerului au fost în  

descreştere. Astfel, dacă în anul 2008, de la bugetul de stat s-au alocat 223,5 mln lei, atunci în 

anul 2011 această sumă a constituit 217,8 mln lei sau cu 3 % mai puţin.. 

Informaţia  privind  alocaţiile bugetare şi raportul tipurilor generale de cheltuieli se 

prezintă, după cum urmează : 

 

     Anul Bugetul total, 

mln lei 

% - Salarii % Cheltuieli de 

menţinere şi 

operaţionale  

% Transferul 

către alte 

organizaţii 

    2011    217,8    101,2      3,5    77,6 

    2010    187,1      86,7      3,2     64,3 

    2009    187,8      75,7       6,6     65,7 

    2008     223,5     62,4       4,4     65,7 

 

 

Mln. lei 
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1.5. Portofoliul subdiviziunilor 

 

 

Denumirea subdiviziunii 

Numărul 

de 

angajaţi 

Rolul, misiunea 

subdiviziunii/instituţiei din 

subordine 

Principalele 

produse 

Direcţia arte profesioniste, 

învăţămînt artistic  şi 

industrii culturale  

 

    5 

Direcţia asigurară cadrul 

legal şi normativ de 

dezvoltare în domeniul 

culturii/artelor 

profesionale; 

Promovarea şi dezvoltarea 

artelor contemporane 

profesioniste;  

Susţinerea activităţii de 

creaţie în instituţiile 

teatral-concertistice, 

cinematografice cu scopul 

creării produselor 

culturale de calitate pentru 

publicul larg; 

Susţinerea, monitorizarea 

şi asigurarea standardelor 

educaţionale în sistemul 

învăţămîntului artistic 

profesionist şi vocaţional; 

Conservarea şi 

perpetuarea valorilor 

cultural prin promovarea 

proiectelor culturale în 

cadrul uniunilor de creaţie 

profesioniste şi ONG-

urilor de profil.  

Proiecte de 

legi/hotărâri de 

Guvern,  

propuneri de politici, 

rapoarte analitice şi 

de monitorizare 

  

Direcţia patrimoniu cultural 

şi arte vizuale  

 

4 Direcţia asigură şi 

promovează strategii şi 

politici, proiecte de legi, 

regulamente şi politici 

publice în domeniul 

patrimoniului cultural şi al 

artelor vizuale. Asigură 

organizarea şi coordonarea  

activităţii privind 

protejarea,  conservarea, 

restaurarea şi valorificarea 

patrimoniului cultural 

naţional. 

Proiecte de 

legi/hotărâri de 

Guvern,  

propuneri de politici, 

rapoarte analitice şi 

de monitorizare 

 

Direcţia politici culturale în 

teritoriu şi cultură scrisă 

4 Direcţia asigură elaborarea 

proiectelor de legi, 

regulamente şi politici 

publice în domeniul 

bibliotecilor, editării de 

carte, alte domenii ce ţin 

de publicarea, difuzarea şi 

utilizarea cărţii.  

Proiecte de 

legi/hotărâri de 

Guvern, Strategii 

propuneri de politici, 

rapoarte analitice şi 

de monitorizare 
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Monitorizează activitatea 

instituţiilor de cultură din 

teritoriu, caselor de 

cultură, formaţiilor 

artistice de amatori, 

patrimoniului cultural 

imaterial. 

Direcţia analiză, monitorizare 

şi evaluare a politicilor   

 

 

4 Direcţia contribuie la 

efecientizarea activităţii 

ministerului prin: 

 Asigurarea coordonării 

elaborării documentelor de 

politici în domeniul 

culturii în corelare cu toate 

politicile  naţionale, 

angajamentele 

internaţionale; 

Monitorizarea şi evaluarea 

a politicilor sectoriale; 

 Coordonarea interacţiunii 

procesului de elaborare a 

politicilor cu procesul 

bugetar; 

Analiza  impactului 

politicilor elaborate, 

avizarea şi coordonarea 

tuturor actelor legislative 

şi normative  cu politicele 

sectoriale. 

Documentele 

de politici;  

Cadrul Bugetar de 

Cheltuieli pentru 

Termen Mediu, 

proiecte de hotărîri 

de guvern; 

rapoarte analitice şi 

de monitorizare; 

rapoarte de evaluare 

a politicilor publice.   

 

Secţia Integrare Europeană, 

Relaţii şi Proiecte 

Internaţionale 

3 Asigură promovarea pe 

plan internaţional, prin 

intermediul culturii, 

artelor, a imaginii 

Republicii Moldova ca 

destinaţie culturală, să 

susţină, în acest scop, 

dialogul intercultural şi 

creaţia în circuitul mondial 

de valori, cooperarea 

culturală cu alte state, 

organizaţii internaţionale 

guvernamentale şi non-

guvernamentale, instituţii 

de specialitate şi persoane 

particulare. 

Consolidarea 

relațiilor de 

parteneriat;  

Elaborarea şi 

pregătirea 

proiectelor;  

Implementarea 

proiectelor de 

evenimente 

internaționale. 

 

 

Finanţe şi evidenţă contabilă       7 Asigură promovarea 

politicii economico-

financiare a ministerului în 

domeniul culturii. 

Gestionarea finanţelor 

publice. 

Proiecte de acte 

legislative şi 

normative în 

domeniul finanţelor; 

Aspecte financiare 

ale CBTM pentru 

domeniile culturii, 

ştiinţei şi 
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învăţământului 

artistic; 

Planuri financiare ; 

Rapoarte  de 

evaluare. 

Serviciul Audit Intern      1 Identificarea riscurilor şi 

evaluarea sistemelor de 

management financiar.  

 

Rapoarte de analiză 

şi monitorizare; 

Aspect de gestionare 

internă financiară. 

 

Serviciul Juridic      3 Asigură supravegherea 

respectării şi executării 

cadrelor normative şi 

legislative, planurilor, 

programelor. 

 

Rapoarte, 

recomandări, 

materiale privind 

cazurile de încălcare 

a legislaţiei pentru 

pornirea cauzelor 

penale şi tragerea la 

răspunderea penală  a 

celor vinovaţi,. 

Serviciul resurse umane       1 Asigură  promovarea şi 

implementarea politicii de 

personal, management 

eficient al resurselor 

umane. 

Proiecte de decizii, 

ordine, rapoarte, 

recomandări,  

regulamente.  

Serviciul relaţii cu publicul       2   Evidenţa, înregistrarea 

documentelor parvenite, 

efectuarea controlului 

executării documentelor. 

Servicii publice 

acordate  

persoanelor fizice şi 

juridice. 

Cabinetul  ministrului       2 Misiunea constă în 

asigurarea operativităţii 

prezentării materialelor 

necesare pentru 

efecientizarea funcţionării 

ministrului. 

Note informative cu 

concluzii şi 

propuneri. 

    

 

 

1.6 Informaţie cu privire la Personal 

 

         Resursele umane necesare realizării activităţilor din domeniul culturii, constituie una din 

problemele sensibile ale ministerului.   

          Efectivul limită al aparatului central al Ministerului Culturii constituie 38 unităţi de 

personal, fapt ce denotă insuficienţa de resurse umane, care crează serioase impedimente în 

realizarea misiunii şi obiectivelor prioritare ale Ministerului Culturii. 

Din numărul total de posturi, 38 unităţi, 65,8% revenind femeilor, şi respectiv 34,2% - 

bărbaţilor.  Inclusiv, 33 de posturi, constituie funcţionari publici, din care 12 - funcţionari publici 

de conducere (fpc) şi 21 funcţionari publici de execuţie (fpe).  

Respectiv, 2 funcţii de demnitate publică (fdp), 2 posturi din cabinetul persoanei ce 

exercită funcţie de demnitate publică (pcpfdp), 1 post de deservire tehnică ce asigură 

funcţionarea autorităţii publice (pdtafap).  
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Vîrsta medie a personalului aparatului central al ministerului culturii constituie 41 de ani, 

ponderea persoanelor în vîrstă pensionară constituie 13,2 %. 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Tabel de personal 1 

Vîrsta Personal de 

conducere 

Personal de 

execuţie 

Personal tehnic Total 

< 25  4 1 5 

25-40 4 5 2 11 

41-56f/61b 8 7  15 

57f/62b 1f 4  5 

 

Tabel de personal 2 

Vechimea în 

muncă 

Personal de 

conducere 

Personal de 

execuţie 

Personal tehnic Total 

1-5 2 3 1 6 

6-15 4 3 2 9 

> 15 9 14  23 

 

Tabel de personal 3 

Vechimea în 

serviciul public 

Personal de 

conducere 

Personal de 

execuţie 

Personal tehnic Total 

< 1 debutanţi     

1-3 tineri 

specialişti 

1 3  4 

4-15 10 11 3 24 

> 15 3 7  10 

 

 

personal 

de 

conducere

37%

Executori

55%

personal 
tehnic

8%

Raportul pe funcţii
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Tabel de personal 4 

Gen Personal de 

conducere 

Personal de 

execuţie 

Personal tehnic Total 

Feminin 8 13 2 23 

Masculin 5 7 1 13 

 

Tabel de personal 5 

Anul Personal de 

conducere 

Personal de 

execuţie 

Personal tehnic Total 

2011 14 21 3 38 

2010 14 21 3 38 

2009 18 19 1 38 

2008 17 16 - 33 

 

 

ANALIZA  SWOT 

 

S-Puncte forte W-Puncte slabe 

 Personal calificat, capacităţi şi 

experienţă în elaborarea actelor normative şi 

legislative; 

 Funcţionalitatea aparatului ministerului; 

 Cadrul normativ intern elaborat; 

 Existenţa unui mecanism  de conlucrare 

cu  instituţiile subordonate; 

 Existenţa unui sistem transparent 

privind procesul decizional, colaborarea cu  

ONG, societatea civilă; 

 Acces la tehnologiile informaţionale 

dezvoltate şi impactul pozitiv privind 

implementarea acestora; 

 Experienţa de colaborare internaţională, 

cu organizaţiile donatoare; 

 Poziţia deschisă pentru promovarea 

cooperării  internaţionale. 

 Insuficienţa personalului;  

 Lipsa asistenţei tehnice în elaborarea 

documentelor de politici în domeniul 

culturii; 

 Implicarea insuficientă  a personalului 

în elaborarea documentelor de politici; 

 Nivelul de salarizare nu corespunde  

calificării, necesităţilor actuale; 

 Buget restricţionat  pentru  activităţile 

ministerului; 

 Lipsa unui sistem de stimulare; 

 Insuficienţa capacităţilor de 

administrare, protejare şi restaurare a 

patrimoniului cultural naţional. 

 

 

 

O-Oportunităţi  T-Ameninţări  

 Consolidarea cadrului legislativ şi 

normativ pentru dezvoltarea domeniului 

culturii; 

 Direcţionarea dezvoltării domeniului 

culturii spre valorile democratice şi europene; 

 Activizarea legăturilor tradiţionale cu 

alte ţări,  participarea la proiecte de 

cooperare; Programe de asistenţă  pentru  

consolidarea capacităţilor privind elaborarea 

politicilor publice; 

 Lansarea programului e –guvernare , e-   

transformare şi tehnologiilor informaţionale;  

 Motivarea  angajaţilor prin  majorarea 

salariilor;  

 Instabilitatea politică ; 

   Criza economico- financiară; 

  Conlucrarea redusă cu administaraţia 

publică locală, cu parteneri privaţi; 

 Lipsa unui concept  privind reformarea 

domeniului culturii; 

 Insuficienţa proiectelor pentru 

dezvoltarea domeniului; 

 Imperfecţiunea cadrului legislativ; 

 Insuficienţa finanţării activităţilor 

ministerului; 

 Neconştientizarea rolului politicii 

culturale în dezvoltarea social-economică a 

societăţi; 
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 Existenţa unui sistem de perfecţionare a  

funcţionarilor publici; 

 Practicarea schimbului de experienţă. 

 Lipsa continuităţii   
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2. CADRUL DE POLITICI 

2.1. PRIORITĂŢILE DE POLITICI PE TERMEN MEDIU 

 

Prioritatea de politici pe termen mediu Sursa 

 

    

Dezvoltarea  culturii.  

 

 

Programul de activitate al Guvernului 

Republicii Moldova Integrarea Europeană: 

Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014; 

Proiectul Acordului de asociere Republica 

Moldova –Uniunea Europeană; 

Cadrul  Bugetar pe Termen Mediu 2012-2014; 

Strategia consolidată de dezvoltare a 

învăţămîntului  pentru anii 2011-2015;  

  Convenţii şi acorduri: 

În cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite(ONU)- 

(1992); 

În cadrul Consiliului Europei : 

Convenţia culturală europeană-(1994). 

În cadrul Comunităţii Statelor Independente 

(CSI);  

În cadrul Organizaţiei pentru Democraţie şi 

Dezvoltare  Economică (GUAM);  

În cadrul Organizaţiei pentru Cooperare 

Economică la Marea Neagră 

(OCEMN/BSEC)-(1994) 

Convenţia ţărilor riverane Mării Negre privind 

colaborarea în domeniul culturii, educaţiei, 

ştiinţei şi informaţiei (1994); 

Convenţia europeană privind coproducţia 

cinematografică (2008). 

 Acordurile în cadrul Uniunii Latine (UL) 

Acordurile bilaterale. 

Strategiile de dezvoltare locală. 

Salvgardarea patrimoniului naţional şi 

asigurarea accesului larg a cetăţenilor la 

valorile culturale. 

 

Programul de activitate al Guvernului RM; 

Tratatele internaţionale multilaterale, la care 

Republica Moldova este parte: 

În cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite: 

Convenţia pentru protecţia bunurilor culturale 

în caz de conflict armat –( 2000); 

Convenţia privind protecţia patrimoniului 

mondial cultural şi natural- (2000);. 

Convenţia privind salvgardarea patrimoniului 

cultural – (2006); 

Convenţia privind protecţia şi promovarea 



 17 

diversităţii de expresii culturale- (2006); 

Convenţia asupra măsurilor ce urmează a fi 

luate pentru interzicerea şi împiedicarea 

operaţiunilor ilicite de import, export şi 

transfer de proprietate  al bunurilor culturale- 

(2007). 

În cadrul Consiliului Europei : 

Convenţia pentru conservarea patrimoniului 

arhitectural al Europei (2002);  

Convenţia europeană pentru protecţia 

patrimoniului arheologic (2002);  

Convenţia-cadru a Consiliului Europei  privind 

valoarea socială a patrimoniului cultural pentru 

societate (2008); 

Convenţia peisajului European(2004);  

Strategia Naţională de edificare a societăţii 

informaţionale „Moldova electronică”, 

aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr. 255 din 

9.03.2005; 

 Hotărîrea  Guvernului nr. 710 din 20.09.2011 

Cu privire la aprobarea Programului strategic 

de modernizare tehnologică a guvernării (E-

Transformare. 

 

Promovarea valorilor culturale naţionale ca 

parte componentă a patrimoniului cultural 

european. 

.   

Acordurile bilaterale şi multilaterale semnate 

de Republica Moldova în domeniul cultirii, 

proiectul Acordului de asociere Republica 

Moldova- Uniunea Europeană. 

 

 

 

   2.2. PROGRAME ÎN DOMENIUL CULTURII ŞI ARTEI  

 

Denumirea 

programului şi 

subprogramului 

Scopul 

programului/subprogramului 

Rolul 

ministerul

ui 

Partenerii 

principali 

Elaborarea 

politicii  

managementului 

în domeniul 

culturii 

Asigurarea unui sistem managerial 

eficient, adecvat pe ramură. 

Probleme-cheie: 

Managementul problematic al 

instituțiilor culturale; 

Insuficienţa cadrelor cu pregătire în 

domeniul managementului cultural; 

Imperfecţiunea cadrului legal. 

lider Ministerul Culturii, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Autorităţile publice 

locală, unităţilor 

administrativ-

teritoriale,  

Fundaţia “Soros”  
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Din  resurse financiare estimate la 3004,2 mii lei, pentru elaborarea politicii şi managementului 

în domeniul culturii, au fost aprobate 2960,7 mii lei. 

Dezvoltarea 

culturii  

 

Promovarea valorilor culturale, 

prin asigurarea  drepturilor 

fundamentale privind libertatea de 

expresie şi de creaţie, şanse egale şi 

accesul liber  la viaţa culturală. 

Probleme-cheie:   
Stimularea   creaţiei artistice  

contemporane, în  special  a tinerilor 

artişti;  

Limitarea  accesului  populaţiei  la  

resursele informaţionale şi valorile 

culturale;    

Conexiunea  bibliotecilor  la internet;  

Deteriorarea  bazei  tehnico-

materiale  a instituţiilor  de  cultură,  

lipsa  de  utilaj modern;  

Lipsa  mecanismelor  privind  

dezvoltarea industriilor culturale;  

 Insuficienţa  cadrului  legislativ;    

 Completarea  fondurilor şi colecţiilor 

de stat cu bunuri culturale;  

 

lider Ministerul Culturii, 

Biroul Realţii 

Interetnice. 

Din resurse financiare estimate la 113957,4 mii lei pentru dezvoltarea culturii, au fost aprobate 

118851,8 mii lei. 

Protejarea 

patrimoniului 

cultural naţional 

Promovarea patrimoniului cultural 

naţional, prin asigurarea accesului 

liber al cetăţenilor la valorile 

culturale moştenite. 

Probleme-cheie: 

Insuficienţa   capacităţilor  de  

administrare, protejare şi restaurare 

a patrimoniului cultural naţional  şi 

lipsa  mecanismelor  de  

implementare a Convenţiilor 

UNESCO şi Consiliului Europei;    

  Lipsa  inventarelor  şi  bazelor  

electronice  de  date  referitoare  la 

patrimoniul cultural naţional;  

 Lipsa  programelor  de  stat  privind 

salvgardarea  patrimoniului  cultural 

naţional şi a mecanismelor de 

finanţare a acestora; 

Lipsa  sistemelor  tehnice  

lider Ministerului Culturii, 

Agenţia de 

inspectare şi 

restaurare a 

monumentelor, 

Autorităţile publice 

locale, ONG. 
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performante privind  securitatea  

instituţiilor  de patrimoniu cultural.   

  

Din necesarul de resurse financiare estimate la 1514,4 mii lei, pentru protejarea patrimoniului 

cultural naţional, au fost aprobate 1514,4  mii lei. 

 

Susţinerea 

creaţiei literare şi 

a presei   

Dezvoltarea accesului populaţiei la 

cultura scrisă şi stimularea lecturii 

publice 

 Probleme-cheie: 

Redirecţionarea parţială a surselor 

financiare pentru  completarea 

fondurilor bibliotecilor în alte scopuri 

Creşterea accesului populației la 

cultură. 

 

lider Ministerul Culturii. 

Din necesarul de resurse financiare estimate la 1597,5 mii lei, pentru susţinerea creaţiei literare şi 

a presei, au fost aprobate 1597,5 mii lei. 

Învăţămîntul 

public şi servicii 

de educaţie  

 

Învăţământ 

mediu de 

specialitate 

(colegiu) 

Reconceptualizarea sistemului de 

învăţământ mediu de specialitate şi 

sporirea calităţii serviciilor 

educaţionale. 

Probleme-cheie: 

Lipsa unui nomenclator al 

specialităţilor adecvat politicilor 

naţionale şi internaţionale de 

pregătire a specialiştilor în colegii; 

Abandonarea studiilor după 

susţinerea examenelor de 

bacalaureat; Necorespunderea bazei 

tehnico-materiale şi didactice 

necesităţilor de pregătire a 

specialistului pentru noile 

condiţii de activitate intelectuală. 

 

partener Ministerului 

Educaţiei,  

Ministerului Culturii. 

Din necesarul de resurse financiare estimate la 35927,3 mii lei, pentru  învăţămîntul mediu de 

specialitate (colegiu), au fost aprobate 35908 mii lei. 

 

Învăţămînt 

superior 

 

 Asigurarea calităţii procesului 

didactic şi de cercetare în 

instituţiile de învăţămînt superior 

prin implementarea unui regim de 

finanţare adecvat, prin  

desfăşurarea unor ample reforme 

structurale, prin promovarea 

spiritului de autonomie 

universitară. 

Probleme-cheie: 

Necesitatea modernizării curriculei 

universitare în corespundere cu noua 

structură a învăţământului superior şi 

în contextul asigurării calităţii; 

Partener 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Culturii, 

Academia de Ştiinţe 

a Moldovei, 

ONG ; 
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Infrastructura şi baza didactică 

universitară sînt învechite, nu 

corespund tendinţelor actuale de 

modernizare a învăţământului; 

 Starea deplorabilă a căminelor, 

sistemele inginereşti, inventarul şi 

mobilierul în cămine sînt învechite. 
 

Din  de resurse financiare estimate la 38180,7 mii lei, pentru învăţămîntul superior, au fost 

aprobate 38147,3 mii lei. 

Perfecţionarea 

cadrelor 

Asigurarea accesului echitabil al 

specialiştilor la studii de formare 

profesională continuă 

Probleme-cheie: 

Necesitatea sporirii cadrelor 

didactice şi manageriale în formare 

profesională continuă, în raport cu 

posibilităţile reduse de acordare a 

serviciilor respective. 

 

partener Ministerul Culturii, 

Ministerul Educaţiei. 

Alte servicii în 

educaţie 

Asigurarea accesului la educaţia 

extraşcolară de calitate prin 

antrenarea în activitatea 

instituţiilor respective a cel puţin 

15- 20% din efectivul general de 

elevi. 

Probleme-cheie: 

Accesul limitat la educaţie 

extraşcolară, condiţionat de 

insuficienţa actualei reţele de 

instituţii extraşcolare; 

 Necorespunderea bazei 

didacticomateriale a instituţiilor 

extraşcolare pentru realizarea 

obiectivelor educaţionale 

extraşcolare; 

 Necesitatea revizuirii cadrului 

normativ privind funcţionarea 

instituţiilor extraşcolare. 

 

partener Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Culturii. 

Autorităţile publice 

locale. 
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3.OBIECTIVELE MINISTERULUI 

 

Obiective  Indicatori 

de 

performanţ

ă 

Responsabil Perio

ada 

de 

imple

ment

are 

Instrumente Necesarul de 

capacităţi 

Nota 

privind 

finanţarea 

3.1.Elaborarea politicii şi managementului în domeniul culturii 

 

3.1.1.Dezvolt

area  

abilităţilor 

manageriale 

şi 

capacităţilor  

privind 

elaborarea 

documentelo

r de politici, 

cadrului 

legislative şi 

normativ  

Pondera 

proiectelor,  

documentelor  

de politici 

transmise 

Guvernului   

spre aprobare   

fără 

modificări în 

raport cu 

numărul total 

de documente 

transmise 

 

 

Ponderea 

angajaţilor 

instruiţi în 

domeniul 

planificării şi 

monitorizării 

în numărul 

total de 

angajaţi care 

necesită 

instruirea 

respectivă. 

 

 

DAPÎAIC, 

DPAV, 

DPCÎTCS, 

DAMEP, 

SERPI, 

DFEC, 

SRU,SJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAPÎAIC, 

DPAV, 

DPCÎTCS, 

DAMEP, 

SERPI, 

DFE, SRU 

SJ,AI,SRPS. 

 

 

2012-

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-

2014 

 

Programe, 

proiecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programe, 

proiecte. 

 

 

Necesitatea 

creşterii 

capacităţilor 

de planificare 

strategică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesitatea 

creşterii 

capacităţilor 

de planificare 

strategică 

Buget, 

proiecte. 

Necesită 

finanţare 

adiţională 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesitate

a creşterii 

capacităţil

or de 

planificare 

strategică 

3.1.2. 

Asigurarea 

îmbunătăţirii  

cadrului 

legislativ 

privind 

managementul 

bazat pe 

performanţe 

în  

instituţiile 

din domeniul 

culturii, cu 

includerea 

 6 acte 

legislative şi 

normative 

modificate. 

DAPÎAIC, 

DPCAV, 

DPCÎTCS, 

DAMEP, SJ. 

2012-

2014 

Modificarea 

cadrului 

legislativ şi 

normativ. 

 

 

Necesitatea de 

expertiză în 

managementul 

proiectelor,  în 

domeniul 

analizei 

impactului de 

reglementare. 

 

Proiecte. 
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standardelor 

şi 

indicatorilor 

de 

performanţă  

               3. 2. Dezvoltarea culturii 

3.2.1.Promov

area  

dezvoltării a 

artei 

contemporan

e 

Nr.  

evenimente 

teatral-

concertistice, 

turnee, 

expoziţii, 

Nr. de opere 

de artă 

contemporană  

achiziţionate; 

Nr.  de titluri 

de carte 

editate ale 

autorilor 

contemporani. 

DAPÎAIC, 

DPCSV, 

DPCÎTCS, 

DAMEP 

SERPI 

 

 

 

 

2012-

2014 

Elaborarea 

documentelor 

de politici în 

scopul 

dezvoltării  

culturii,    

colaborarea 

cu parteneri 

prin proiecte,  

programe.   

 

 

 

 

 

 

Necesitatea 

asistenţei 

logistice 

pentru  

managementul  

proiectelor. 

Buget, 

Proiecte,  

Necesită 

finanţare 

adiţională 

3.2.2. 

Promovarea 

valorilor 

culturale 

naţionale ca 

parte 

componentă 

a 

patrimoniulu

i cultural 

european 

Nr. 

acordurilor  

încheiate, 

 Nr. 

evenimentelor 

organizate 

 la nivel  

internaţional. 

DAPÎAIC, 

DPCSV, 

DPCÎTCS, 

DAMEP, 

SERPI. 

2012-

2014 

Implementare

a proiectelor,  

parteneriate 

publice-

private. 

Necesitatea 

cunoaşterii 

limbilor 

străine. 

Proiecte, 

parteneri  

privaţi. 

3.2.3. 

Promovarea  

culturii ca 

factor 

primordial al 

păstrării şi  

dezvoltării 

identităţii 

naţionale. 

Stimularea  

oamenilor  

de  creaţie     

 

3 acte 

legislative 

modificate, 

 

Nr. 

proiectelor 

elaborate,  

 

Nr. premiilor 

acordate. 

DAPÎAIC. 

DPCSV, 

DPCTCS, 

DFEC, 

SRU. 

2012-

2014 

Modificarea 

actelor 

legislative, 

normative. 

Realizarea 

proiectelor.  

 

 

  

Lipsa 

expertizei  în 

domeniul 

managementul 

proiectelor. 

Necesitatea 

funcţiei 

responsabile 

de 

managementul 

proiectelor. 

 

 

 

 

 

Buget, 

sponsoriză

ri, proiecte, 

Necesită 

finanţare 

adiţională 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. 

Coordonarea 

renovării 

bazei 

Nr proiectelor 

privind 

dotarea 

tehnică, 

DAPÎAIC, 

DPCAV, 

DPCÎTC, 

SIERPI. 

2012-

2014 

Realizarea 

proiectelor 

investiţionale

,parteneriat 

Asistenţă  

tehnică,necesit

atea în unitatea 

de transport,  

Proiecte,    

granturi, 

investiţii. 

Necesită 
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tehnico-

materiale a 

instituţiilor 

din domeniul 

culturii, 

inclusiv 

coordonarea 

modernizării 

activităţii 

caselor de 

cultură şi 

bibliotecilor 

 Nr. 

proiectelor 

privind 

parteneriatul 

public-privat,  

Nr. caselor de 

cultură 

modernizate. 

 

public-privat. necesitatea 

cunoştinţelor 

în domeniul 

expertizării. 

finanţare 

adiţională 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. 

Crearea  

condiţiilor  

de  acces  a  

populaţiei la 

valorile 

culturale  

 

2 acte 

normative,  

legislative 

nou 

elaborate,mod

ificate.  

Nr. 

proiectelor 

implementate, 

completarea 

fondurilor 

bibliotecare.  

 DAPÎAIC, 

 DPCAV, 

 DPCÎTCS. 

2012-

2014 

Elaborarea 

cadrului 

legislativ şi 

normativ, 

implementare

a 

tehnologiilor 

informaţional

e  

performante 

prin proiecte. 

Necesitatea de 

funcţie în 

domeniul 

tehnologiilor 

informaţionale 

 

 

 

 

Buget, 

proiecte. 

Necesită 

finanţare 

adiţională 

Obiective 

PDS 

Indicatori de 

performanţă 

Responsabi

l 

Perio

ada 

de 

imple

ment

are 

Instrumente Necesarul de 

capacităţi 

Nota 

privind 

finanţarea 

3. Protejarea patrimoniului cultural naţional 

3.3.1. 

Asigurarea 

protejarii şi 

punerei în 

valoare a 

patrimoniulu

i cultural 

material şi 

imaterial 

8 acte 

legislative, 

normative 

modificate, 

elaborate. 

DPCAV, 

DPCÎTC. 

2012-

2014 

Modificarea 

cadrului 

legislativ şi 

normativ 

Necesitatea 

capacităţilor în 

expertizare şi 

elaborarea 

documentelor 

de politici în 

domeniul 

patrimoniului 

şi a funcţiei 

responsabile . 

Buget,  

Proiecte  

cu 

parteneri 

privaţi, 

granturi. 

Necesită 

finanţare 

adiţională 

3.3.2. 

Coordonarea 

lucrărilor 

privind 

conservarea 

şi 

restaurarea 

patrimoniulu

i cultural 

construit 

 

Nr.monument

elor 

restaurate, 

conservate, 

puse în 

valoare. 

 

DPCAV 2012-

2014 

Dezvoltarea 

parteneriatului 

public – privat 

privind 

restaurarea şi 

punerea în 

valoare 

patrimoniului 

cultural, 

realizarea 

proiectelor  

privind  

Lipsa 

expertizei în 

domeniu 

conservării, 

restaurării 

patrimoniului 

şi a funcţiei 

responsabile.  

Buget, 

granturi, 

proiecte. 

Necesită 

finanţare 

adiţională 
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conservarea 

patrimoniului 

cultural. 

3.3.3. 

Actualizarea 

şi crearea 

registrelor 

patrimoniulu

i cultural 

Registre 

actualizate, 

create 

DPCAV, 

DPCTCS. 

2012-

2014 

Realizarea 

proiectelor, 

implementarea 

tehnologiilor 

informaţionale 

Necesitatea  de  

funcţii în 

domeniul 

patrimoniului, 

echipament  

modern 

Proiecte E- 

guvernare, 

e-

transforma

re  

3.3.4. 

Digitizarea 

patrimoniulu

i cultural 

naţional, 

inclusiv în 

biblioteci 

Rata 

patrimoniului 

digitizat. 

DPCAV, 

DPCTCS. 

2012-

2014 

Realizarea 

proiectelor e-

servicii, e- 

transformare 

Implementare

a  

tehnologiilor 

informaţional

e 

performante.  

Necesitatea  de 

funcţie şi 

cunoştinţe  in 

domeniul  

tehnologiilor 

informaţionale 

Proiecte E- 

guvernare, 

e-

transforma

re, donaţii, 

granturi. 

Necesită 

finanţare 

adiţională 

4. Susţinerea creaţiei literare şi a presei 

3.4.1. 

Coordonarea 

completarii 

fondurilor 

bibliotecilor 

publice şi  

şcolare 

Nr. cărţilor 

editate şi 

achiziţionate 

pentru 

completarea 

fondurilor 

bibliotecilor.  

 DPCTCS 

 

 

 

 

2012-

2014 

Modificarea 

mecanismului  

finanţării şi 

distribuirii 

literaturii în 

biblioteci. 

Există Bugetul,don

aţii, 

granturi. 

Necesită 

finanţare 

adiţională 

3.4.2. 

Promovarea 

tehnologiilor

moderne 

pentru 

echiparea şi 

internizarea 

bibliotecilor, 

digitizarea 

fondurilor 

bibliotecare 

Nr. 

bibliotecilor 

internetizatenr. 

fondurilor 

digititizate. 

DPCTCS 

 

2012-

2014 

Elaborarea 

cadrului   

normativ 

Implementare

a proiectelor 

cu Compania 

Bill  Geitz, 

Implementare

a 

Programului 

e-servicii, e- 

transformare. 

Necesitatea  

de funcţie în  

domeniul 

informatizării.  

Buget, 

Proiecte, 

granturi. 

Necesită 

finanţare 

adiţională 

3.4.3. 

Promovarea 

culturii  

scrise 

 

Nr.titlurilor 

editate, tirajul. 

 

 DFEC, 

 DPCTCS. 

2012-

2014 

Implementare

a Planului. 

  Există 

 

Buget, 

Necesită 

finanţare 

adiţională, 

proiecte 

 

5. Învăţămînt public şi servicii de educaţie  

  3.5.1. 

Implementa

rea  

curriculei 

universitare 

la 

Nr. de 

programe 

elaborate. 

DAPIAIC 

 

 

 

 

 

2012

-

2014 

 

 

 

Modificarea 

cadrului 

legal, 

modificarea 

şi aplicarea 

mecanismulu

Instruiri şi 

dezvoltare 

profesională, 

schimb de 

experienţă. 

Buget 
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standardele 

europene şi 

procesului 

de 

la Bologna; 

 

 

 

 

i de finanţare 

prin proiecte. 

 

 

 

3.5.2. 

Organizarea 

perfecţionar

ii şi 

profesionaliz

arii 

personalului 

didactic 

 

Nr. de 

profesori din 

instituţiile de 

învăţămînt 

artistic care au 

trecut cursuri 

de 

perfecţionare. 

DAPIAIC 2012

-

2014 

Reorganizare

a Centrului 

Metodic; 

 

Programe de 

instruire; 

 

Coordonare, 

monitorizare. 

Asistenţă 

logistică şi 

tehnică. 

Proiecte, 

schimb de 

experienţă. 

Necesită 

finanţare 

adiţională 

 

             4.  EVALUAREA ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR 

Evaluarea capacităţilor a fost realizată în baza îndrumărilor din Ghidul privind elaborarea 

Programului de Dezvoltare Strategică, constituind astfel, a  auto-evaluare îndrumată. Acest 

exerciţiu a fost efectuat în baza comparării între capacităţile existente (generalizate în Analiza 

SWOT) şi capacităţile necesare pentru realizarea obiectivelor PDS. Diferenţa respectivă a fost 

categorizată drept lacune în capacităţi (necesar de capacităţi), deci capacităţile care la moment 

nu există, dar a căror dezvoltare reprezintă precondiţia de bază pentru realizarea obiectivelor 

într-o manieră eficientă, eficace şi sustenabilă. 

Evaluarea capacităţilor se referă la identificarea ”lacunelor în capacităţi”, iar dezvoltarea 

capacităţilor la ”suplinirea acestor lacune” – ultima realizîndu-se înainte de şi/sau în paralel cu 

începerea procesului de implementare. 

Accentul se pune pe ce avem nevoie – nu în general, dar pentru obiective concrete şi în perioada 

de timp stabilită pentru realizarea acestor obiective. Dat fiind faptul că PDS este un document pe 

termen mediu, se va înţelege necesarul de capacităţi pe termen mediu. În acest sens, evaluarea 

capacităţilor a fost foarte specifică şi practică. 

Identificarea necesarului de capacităţi a fost realizată pentru fiecare obiectiv în parte, în 

baza întrebărilor şi algoritmului pentru evaluarea capacităţilor, descris în Ghid.  

Evaluarea capacităţilor pentru PDS a inclus doar 2 nivele de capacităţi – organizaţional şi 

individual – deoarece Obiectivele din PDS nu se referă la capacităţile din exterior, realizarea lor 

fiind dependentă doar de autoritatea însăşi şi reprezintă doar responsabilitatea acesteia. 

Rezultatele evaluării capacităţilor sînt prezentate în capitolul anterior în tabela cu 

Obiectivele, cît şi generalizat în tabela de mai jos cu descrierea necesarului de capacităţi şi a 

soluţiilor preferabile. În tabela cu Obiective necesarul de capacităţi a fost prezentat în raport cu 

fiecare obiectiv în parte, iar în tabela cu soluţiile preferabile, necesarul de capacităţi este grupat 

după tipuri/categorii de capacităţi. 
 

 

Categorii de  capacităţi Descrierea necesarului de 

capacităţi  

Soluţii/ măsuri 

Nivel organizaţional 

Organizaţional Necesitatea introducerii 

noilor funcţii, din  motivul 

neacoperirii atribuţiilor 

MC cu  resurse umane 

profesionale ( specialişti în 

domeniul tehnologiilor 

informaţionale, specialist 

Modificarea structurii organizaţionale, 

Instruiri, schimb de experienţă; 

Asistenţa logistică a proiectului 

Consolidarea capacităţilor. 
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în comunicare, specialist în  

managementul proiectelor, 

experţi în domeniul 

conservării, restaurării 

patrimoniului cultural, 

experţi în domeniul 

cinematografiei, experţi în 

domeniul analizei 

impactului de 

reglementare, cunoaşterea 

limbilor străine); 

 

Necesitatea modernizării  

tehnologiilor 

informaţionale şi de 

comunicaţii; 

  

Necesitatea dotării tehnice 

(tehnică performantă 

pentru tehnologii 

informaţionale, rechizite, 

transport,). 

 

Perfecţionarea sistemului 

de management (experţi în 

managementul proiectelor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistenţa tehnică şi logistică in 

domeniul  tehnologiilor informaţionale, 

realizarea proiectelor  privind 

modernizarea sistemelor existente şi 

dotarea tehnică. 

Asistenţa tehnică. 

 

 

 

 

 

Asistenţa logistică, instruiri, ateliere de 

lucru, schimb de experienţă. 

Nivel individual 

Insturire şi dezvoltare 

personală 

Perfecţionarea capacităţilor 

privind elaborarea  cadrului 

legislativ şi normativ, 

documentelor de politici. 

Sporirea cunoştinţelor în 

următoarele domenii: 

planificarea strategică, 

tehnologii informaţionale, 

managementul proiectelor, 

analiza impactului de 

reglementare, limbi străine. 

 Asistenţa logistică, cursuri de instruire, 

schimb de experienţă,  ateliere de lucru. 

 

 

5. Recomandări:  

   

1. La nivel organizaţional   se recomandă  direcţionarea  activităţii ministerului spre  elaborarea  

documentelor de politici: Concepţii de dezvoltare pe domenii,  Strategia Naţională de Dezvoltare 

a Culturii, Programelor de Stat, modificarea cadrului legislativ şi normativ. 

 

2. În scopul producerii reformelor în domeniul culturii cît priveşte implementarea sistemului de 

management bazat pe performanţă, este necesar efectuarea studiilor, instruirii,  organizarea 

vizitelor de schimb de experienţă în ţările  cu practici bune în acest domeniu. Totodată, pentru 

eficientizarea managementului  organizaţional, financiar este  necesară implementarea  

tehnologiilor  performante de  comunicare. 
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3. Pentru dezvoltarea şi  promovarea  culturii în tară şi peste hotare se recomandă implementarea 

mecanismului de acordare a serviciilor electronice şi  serviciilor  prin tehnologii performante 

informaţionale de comunicare. In acest sens ministerul are nevoie de capacităţi profesionale în 

acest domeniu. Se recomandă  implementarea proiectelor de asistenţa logistică şi tehnică. 

 

4. La nivel individual se recomandă instruirea şi dezvoltarea profesională, realizată în baza  

cursurilor de specialitate, seminare, ateliere de lucru, schimburi de experienţă, reconştientizarea  

angajaţilor ministerului  privind  necesitatea elaborării documentelor de politici. 

 

 

 

 

6. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

 

Monitorizarea şi evaluarea implementării PDS este acelaşi proces ca şi monitorizarea şi 

evaluarea activităţii autorităţii. Unica diferenţă este, în cazul PDS, existenţa unei evaluări 

adiţionale finale a implementării PDS.     

    Monitorizarea Programului de Dezvoltarea Strategică se va efectua   în conformitate 

cu  sistemul existent  de raportare, trimestrial, anual. În funcţie de necesitate pentru activitatea 

operaţională se vor întocmi rapoarte  privind  realizarea obiectivelor  stabilite în acest Plan. 

Responsabili de procesul de monitorizare şi evaluare a activităţii autorităţii (PDS) este 

Direcţia de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor. La solicitarea reprezentanţilor acestei 

direcţii, toate subdiviziunile şi instituţiile din subordine urmează să prezinte în termenul solicitat 

informaţia relevantă privind realizarea obiectivelor/acţiunilor de care aceştia din urmă sînt 

responsabili. 

Monitorizarea reprezintă o analiză regulată a progreselor la implementare a 

obiectivelor/acţiunilor. Acest proces se va efectua în baza acţiunilor incluse şi a rezultatelor 

propuse în Planurile anuale de activitate, care la rîndul lor reiesă din obiectivele PDS.  Rapoarte 

de monitorizare vor fi elaborate lunar/trimestrial/semestrial, anual în vederea identificării 

gradului de atingere a rezultatelor anuale şi a necesităţii efectuării unor măsuri corective în 

perioada care urmează. Aceste rapoarte sînt rapoartele regulate de monitorizare ale activităţii 

autorităţii şi nu rapoarte adiţionale. 

În cazul în care procesul de monitorizare identifică necesitatea realizării căreva măsuri 

corective, acestea se includ fie în planul anual al autorităţii pentru anul următor, fie se propune şi 

se efectuează modificarea Programului de Dezvoltare Strategică a autorităţii. În cazul în care 

procesul de monitorizare va identifica faptul că realizarea acţiunilor anuale şi, astfel şi a 

obiectivelor PDS, derulează în conformitate cu aşteptările iniţiale, aceasta urmează să fie stipulat 

în informaţia pe care subdiviziunea internă/instituţia din subordine o prezintă DAMEP/SAMEP.  

Evaluarea anuală este aceeaşi evaluare regulată pe care autoritatea o efectuează anual în baza 

Planului anual al autorităţii. Acest proces se va realiza la finele anului şi va rezulta în Raportul 

anual de evaluare a activităţii autorităţii. 

Raportul anual de evaluare va indica atît realizările, cît şi eşecurile privind implementarea 

planului anual şi atingerii rezultatelor anuale (indirect a Obiectivelor PDS). Aceasta este o 

analiză mai detaliată decît monitorizarea, deoarece de această dată se identifică şi cauzele/factorii 

care au influenţat succesul sau insuccesul realizării în vederea propunerii măsuri corective mai 

substanţiale pentru anul următor. Totodată, procesul de evaluare identifică aspectele ale 

obiectivelor realizate anul precedent şi acele aspecte care urmează să fie planificate pentru anul 

următor. În acest sens, Raportul de evaluare va prezenta baza pentru planificarea activităţilor 

pentru anul viitor (Planul anual de acţiuni pentru următorul an). Raportul la fel poate indica 

necesitatea modificării Obiectivelor PDS în cazul schimbării circumstanţelor. 

Evaluarea finală a PDS se realizează la finele anului al treilea de implementare şi serveşte 

bază pentru elaborarea următorului PDS pentru următoarea perioadă de planificare. Scopul 

acestei evaluări este identificarea nivelului de realizare a Obiectivelor PDS, impactul ca urmare a 
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realizării acestora, schimbările care s-au produs la compartimentul probleme pe care programele 

sectoriale urmau să le soluţioneze, etc. Totodată, evaluarea finală include analiza contribuţiei 

generale a autorităţii la realizarea scopului programului (sectorial) prin realizarea obiectivelor 

PDS şi recomandări pentru PDSul următor.  

Evaluarea finală a PDS va include rezultatul consultărilor interne şi externe în vederea 

obţinerii opiniei celor din exterior, cît şi în vederea asigurării unei evaluări mai obiective şi 

imparţiale. La fel pot fi implicaţi şi experţi din exterior pentru a contribui la raportul de evaluare 

final. La general vorbind, calitatea raportului de evaluare a PDS va determina şi calitatea 

Programului de Dezvoltare Strategică pentru perioada ulterioară.  
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ANEXA nr. 1 

 

Instituţii subordonate, adiministrate şi monotorizate de către  

Ministerul Culturii 
 

 

Denumirea instituţiei  Rolul Principalele 

produse 
         

16 instituţii teatral-concertistice: 

12 teatre 

4 instituții concertistice 

Monizorizate 10 instituţii municipale, 

9 private 

 

 

Formarea şi promovarea 

valorilor spirituale şi etico-

estetice,  

informarea publicului asupra 

tendinţelor culturii 

contemporane; 

prezervarea tradiţiilor naţionale 

formarea imaginii pozitive 

asupra culturii naţionale în plan 

intern şi internaţional 

integrarea culturii naționale în 

cultura europeană. 

 

 Servicii publice. 

9 instituţii de învăţămînt artistic 

profesionist  

Formarea cadrelor profesioniste 

în toate domeniile artei, 

realizarea acţiunilor culturale. 

Servicii publice,  

formare 

profesională. 

 

108 instituţii de învăţămînt artistic 

vocaţional (extraşcolar)  

Formarea cadrelor profesioniste 

în toate domeniile artei  

realizarea acţiunilor culturale.  

Servicii publice, 

servicii de educație 

nonformală. 

Centrul Naţional de Conservare şi 

Promovare a Patrimoniului 

Cultural Imaterial (CNCPPCI) 

 

Coordonarea, inspectarea 

activităţii artistice la nivel 

naţional, cercetarea, protejarea, 

tezaurizarea şi valorificarea 

creaţiei populare tradiţionale. 

-cercetarea, conservarea şi 

tezaurizarea culturii tradiţionale. 

Servicii publice, 

rapoarte de 

monitorizare, 

propuneri de 

politici, 

servicii publice în 

teritoriu; 

Monitorizarea 

proiectelor. 

2 Biblioteci Naţionale Asigură accesul liber al 

cetăţenilor Republicii Moldova 

şi de peste hotare la colecţiile de 

carte şi la lectură, inclusiv la 

colecţiile digitizate. 

Servicii publice,  

implementarea 

proiectelor, 

rapoarte de 

monitorizare. 

Camera Naţională a Cărţii Conservarea şi prezentarea 

patrimoniului cultural scris al 

ţării. 

 

 

Asigurarea accesului publicului  

Servicii publice,  

implementarea 

proiectelor, 

rapoarte de 

monitorizare 
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2 Edituri 

 

Promovarea culturii scrise Publicaţii 

 2 Intreprinderii  în domeniul   

poligrafiei  

IS Publicaţia Periodică Revista 

Social Culturală „Moldova” 

 

Asigurarea accesului la cultura 

scrisă  

 

 

Promovarea literaturii scrise 

Producţia 

poligrafică 

 

 

Producerea revistei 

3 Agenţii 

 

 Asigurarea accesului larg la 

produse artistice de calitate; 

Protejarea culturii şi moralităţii. 

Promovează politica statului  în 

domeniul  protejării  şi 

valorificării patrimoniului . 

Servicii publice, 

implementarea 

proiectelor, 

rapoarte de 

monitorizare. 

3   Societăţi pe acţiuni  

 

 

 

 

 

Producerea filmelor, 

conservarea şi promovarea 

patrimoniului cinematografic 

naţional, asigurarea acţiunilor de 

agrement pentru copii. 

 

Servicii publice, 

implementarea 

proiectelor, 

rapoarte de 

monitorizare 

 

4 muzee  naționale cu 11 filiale,  

1 rezervaţie cultural-naturală 

„Orheiul Vechi” 

 

 

 

 

112 muzee din teritoriu  

monitorizate             

 

Constituirea şi dezvoltarea 

patrimoniului muzeal în 

conformitate cu profilul  

muzeului; de evidenţă şi 

conservare a acestui patrimoniu; 

Cercetarea patrimoniului muzeal 

propriu în scopul completării 

colecţiilor; 

Asigurarea   securităţii 

patrimoniului naţional muzeal; 

Servicii publice, 

implementarea 

proiectelor, 

rapoarte de 

monitorizare. 

Comisia Naţională a  Muzeelor şi 

Colecţiilor 

  Acordă sprijinul necesar 

Ministerului Culturii în 

elaborarea strategiei naţionale în 

domeniul muzeelor şi a 

patrimoniului cultural naţional 

mobil; urmăreşte aplicarea 

acesteia, respectarea 

prevederilor legale, a normelor 

şi metodologiilor în domeniul 

muzeelor şi patrimoniului 

cultural naţional mobil; 

 b) elaborează şi înaintează 

Ministerului Culturii propuneri 

vizînd reglementările de 

specialitate în domeniul 

muzeelor, obligatorii pentru 

întregul sistem muzeal naţional, 

indiferent de forma de 

proprietate sau de administrare; 

Rapoarte de 

monitorizare, 

rapoarte analitice, 

propuneri de acte 

normativ-reglatorii 



 31 

proiecte sau programe de 

promovare a patrimoniului 

muzeal la nivel naţional şi 

internaţional; 

Comisia Naţională Arheologică   Elaborează recomandările de 

rigoare privind strategiile şi 

politicile din domeniul 

evidenţei, clasării, ocrotirii, 

cercetării, valorificării şi 

administrării patrimoniului 

arheologic naţional; 

  Efectuează expertiza 

investigaţiilor arheologice de 

teren din Republica Moldova şi 

a calităţii rapoartelor 

arheologice.    

Propuneri de 

strategii, 

Proiecte de acte 

normative, 

implementarea 

proiectelor 

rapoarte de 

monitorizare. 

Consiliul Naţional al Monumentelor 

Istorice 

 Formulează priorităţile privind 

lucrările şi măsurile necesare 

pentru asigurarea protejării 

monumentelor istorice, 

indiferent de statutul lor juridic 

şi de sursa de finanţare; 

  Propune aprobarea 

metodologiilor, normelor, 

normativelor şi reglementărilor 

din domeniul protejării 

monumentelor istorice, elaborate 

de specialişti din cadrul 

Ministerului Culturii sau de 

instituţiile specializate din 

subordinea acestuia. 

Rapoarte de 

monitorizare, 

rapoarte analitice, 

propuneri de 

metodologii și 

normative. 

Consiliul Naţional al Monumentelor 

de For Public 

  Propune Ministerului Culturii 

aprobarea strategiei privind 

monumentele de for public;  

avizează clasarea, declasarea şi 

schimbarea grupei de clasare a 

monumentelor de for public;  

Avizează documentaţiile privind 

intervenţiile asupra 

monumentelor de for public în 

baza documentaţiilor de 

specialitate.      

Rapoarte de 

monitorizare, 

rapoarte analitice, 

propuneri de 

metodologii şi 

normative, 

avize.  

Consiliul de experţi pentru 

estimarea, omologarea şi 

achiziţionarea operelor de artă 

Analiza, selectarea operelor de 

artă pentru achiziţionare. 

 

Completarea 

colecţiilor muzeale 

pentru acordarea 

serviciilor publice. 

Consiliul Biblioteconomic Naţional Coordonează şi reglementează 

activitatea bibliotecilor. 

Servicii publice, 

rapoarte de 

monitorizare, 

propuneri de 

politici, 

servicii publice în 



 32 

teritoriu, 

monitorizarea 

proiectelor. 

Consiliul  artistic în domeniul 

cinematografiei 

Examinarea şi aprobarea   

scenariilor pentru realizarea 

proiectelor în baza comenzilor 

de stat.  

Selectarea 

scenariilor pentru 

producerea filmelor 

Comisia Naţională a Republicii 

Moldova pentru UNESCO 

 

     

Contribuie la dialogul şi 

implicarea autorităţilor şi 

instituţiilor publice în 

programele, acţiunile şi 
manifestările UNESCO. 

Proiecte, programe, 

rapoarte analitice 

Comisia Naţională de salvgardare a 

patrimoniului cultural imaterial 

Conservarea şi protejarea 

patrimoniului cultural imaterial 

Proiecte, programe, 

rapoarte analitice 

Consiliul de Experţi în domeniul 

Meşteşugurilor populare  

Examinează şi aprobă 

executarea comenzilor de stat în 

domeniu, efectuează selectarea 

şi evaluarea pentru achiziţie în 

patrimoniul a lucrărilor de 

valoare a meşterilor populari. 

Examinează cererile şi 

eliberează certificate de 

atribuirea persoanelor fizice 

certificatelor a calităţii de 

„meşter popular”. 

Certificate, 

Decizii privind 

achiziţionarea 

lucrărilor 

7 uniuni de creaţii:  

Uniunea Teatrală 

Uniunea Scriitorilor 

Uniunea Muzicienilor 

Uniunea Compozitorilor şi 

Muzicologilor 

Uniunea Artiştilor Plastici Uniunea 

Meşterilor Populari Uniunea 

Cineaştilor 

Contribuirea la promovarea 

imaginii culturii naţionale în 

plan intern şi internaţional, 

susţinerea oamenilor de creaţie 

şi promovarea operelor 

acestora;. 

Conservarea şi prezervarea 

valorilor culturale. 

Proiecte,  aspecte 

creative.  

 

 

Nota : În lista  instituţiilor  şi organizaţiilor subordinate, administrate şi monitorizate de 

către  Ministerului Culturii au fost încluse instituţiile  şi organizaţiile care sînt de facto. 

 


