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1. Perspectivă istorică: politici culturale şi instrumente 
Moldova ca ţară, teritoriu şi entitate politică, a fost afectată de mari schimbări pe parcursul 
ultimelor secole şi a avut o lungă istorie de dominaţie străină, astfel încât teritoriul şi 
identitatea sa culturală au constituit esenţa problematicii dezvoltării ei ca stat independent. 
Provincie românească anexată la Rusia ţaristă în 1812, Moldova se declară în decembrie 
1917 Republică Democratică, iar Parlamentul ei (Sfatul Ţării) votează, la 27 martie 1918 , 
unirea cu România. Urmează o perioadă de 22 ani de re-românizare şi occidentalizare a 
limbii şi culturii naţionale.  

În 1940-1941, apoi în 1944 Moldova este ocupată de forţele sovietice şi rămâne în 
componenţa URSS până la prăbuşirea comunismului, în 1991. 

Ca şi în alte ţări din Europa de Est, cultura în această perioadă este dirijată de Comitetul 
Central al Partidului Comunist din Moldova, iar Ministerul Culturii şi Uniunile de creaţie îi 
sunt aservite ideologic şi administrează procesul cultural conform indicaţiilor acestuia. 
politica culturală în Moldova sovietică a reprezentat un instrument de propagandă a 
doctrinei oficiale, un mecanism diabolic de corupere a minţilor prin acordarea unor 
facilităţi şi privilegii artiştilor şi scriitorilor, "elitei" culturale, chemată la rândul ei să 
fortifice, credibil şi accesibil, ideologia sistemului. În acelaşi timp, aliniată la sloganul 
leninist "Arta aparţine poporului", politica culturală a statului totalitar a încercat şi de cele 
mai multe ori a reuşit să dirijeze însuşi procesul de creaţie, înlocuind doctrinar diversitatea 
formulelor estetice cu criteriile de false valori ale faimosului "realism socialist". 

În acelaşi timp, componenţa tot mai eterogenă şi mai susceptibilă a Uniunilor de creaţie, 
organizaţii create, din contra, pentru filtrare ideologică şi aducere la omogenitate estetică, 
impune puterea să instituie 3 Comitete de Stat - pentru Edituri, Presă şi Radio-Televiziune 
- şi le investeşte cu funcţii de strictă cenzură şi supraveghere ideologică a produsului 
artistic. Organizate după unul şi acelaşi model în toate republicile sovietice, aceste 
comitete aveau în Republica Moldova sarcina specifică de a oprima orice manifestate de 
apartenenţă la limba sau cultura română. Vorbind aceeaşi limbă cu ţara vecină, având cu ea 
o istorie comună de veacuri şi o cultură dezvoltându-se în baza culturii vechi, clasice şi 
contemporane româneşti, Republica Moldova a fost nevoită să simuleze timp de 47 ani 
apartenenţa la o origine inventată de către regimul totalitar. Această situaţie absurdă ar fi 
condus în cele din urmă la dispariţia culturii naţionale în Moldova, tot ea însă, a format şi 
consolidat principalul nucleu de rezistenţă şi împotrivire. 

La 27 august 1991, Republica Moldova se declară ţară independentă, eveniment istoric 
precedat şi practic pregătit de un mare număr de mitinguri, marşuri de protest, greve, 
revendicările protestatarilor reducându-se la următoarea triadă: recunoaşterea oficială a 
identităţii lingvistice moldo-române, revenirea la alfabetul latin, decretarea limbii române 
în calitate de limbă de stat. 

În perioada de tranziţie, obiectivele principale ale politicii culturale se rezumă la: 

•  asigurarea condiţiilor pentru promovarea creativităţii, păstrarea structurii instituţionale 
formate în perioada anterioară şi modificarea mecanismelor de remunerare a muncii 
artiştilor. 

•  protejarea patrimoniului cultural, perfecţionarea sistemului drepturilor de autor, 
susţinerea procesului editorial în domeniu şi dezvoltarea arhivelor culturale. 

•  promovarea potenţialului uman prin reforma politicii de cadre. 

Menţinerea procesului cultural, stabilirea priorităţilor şi concentrarea resurselor umane şi 
materiale. 
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•  dezvoltarea mediei electronice şi crearea unui spaţiu informaţional integrat în domeniul 
culturii. 

•  re-orientarea managementului cultural spre modele şi mecanisme noi. 

Cele mai vizibile semne de schimbare în această interminabilă perioadă de tranziţie au fost 
libertatea de expresie, eliminarea cenzurii ideologice şi dezvoltarea legislaţiei, inclusiv în 
domeniul culturii, care a fost modificată în corespundere cu cea din restul Europei. În 
Republica Moldova există un număr impunător de legi bine intenţionate, însă la nivel 
practic acest lucru aproape că nu se resimte.  

Reformele superficiale, confundate adeseori cu reducerea parţială sau chiar totală a 
fondurilor, şi lipsa unei politici culturale comprehensive au zădărnicit în aceeaşi perioadă 
mai multe dintre obiectivele pe care şi le-a propus cultura. 
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2. Competenţe, factori de decizie şi administrare 

2.1 Structura organizatorică (organigrama)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Prezentarea generală a sistemului 
Parlamentul Republicii Moldova aprobă legile în domeniul culturii, proiectele cărora sunt 
elaborate de către Ministerul Culturii în coordonare cu Comisia Parlamentară pentru 
Cultură, Ştiinţă, Educaţie şi Mijloace de informare în masă. Parlamentul aprobă în ultimă 
instanţă bugetul culturii care până aici parcurge următoarele ierarhii decizionale: 
propunerile instituţiilor de cultură şi artă subordonate Ministerului Culturii, elaborarea 
proiectului de către Ministerul Culturii, coordonarea interministerială şi prezentarea lui la 
Guvern unde proiectul este încadrat în bugetul naţional şi prezentat Parlamentului. Cele 
mai importante acţiuni culturale necesită coordonarea lor cu structurile consultative ale 
Preşedinţiei, uneori cu Preşedintele ţării personal. 

Ministerul Culturii este instituţia administraţiei publice centrale de specialitate, care 
promovează politica statului în domeniul culturii şi artei din Republica Moldova. 

Obiectivele principale de activitate ale Ministerului Culturii sunt: 

•  promovarea prin intermediul artei şi culturii a valorilor naţionale şi general-umane; 
•  crearea condiţiilor optime pentru conservarea, promovarea şi punerea în valoare a 

moştenirii culturale naţionale; 
•  promovarea politicii statului în domeniul editării de carte; 
•  elaborarea cadrului legislativ şi normativ optim pentru propăşirea culturii naţionale; 

                                                 
1 Această organigramă reprezintă structura preliminară a Ministerului Culturii Republicii Moldova şi care 
nu este aprobată la moment. 
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•  asigurarea unor condiţii materiale şi spirituale favorabile pentru libera manifestare a 
talentului oamenilor de artă, aprecierea la justa valoare a aportului lor în dezvoltarea 
culturii naţionale; 

•  includerea în circuitul naţional şi internaţional a operelor şi realizărilor artistice de 
valoare; 

•  dezvoltarea turismului cultural prin valorificarea patrimoniului cultural şi natural al 
Republicii Moldova: teritorii şi landşafturi naturale, complexe şi rezervaţii 
arhitecturale, rurale şi urbane, situri şi complexe arheologice, alte monumente şi spaţii 
care comportă valori naţionale şi internaţionale din punct de vedere istoric, artistic sau 
ştiinţific şi promovarea turismului cultural ca parte integrală a programelor sociale şi 
economice guvernamentale. 

Aceste obiective au fost stabilite şi, mai tîrziu (2006), revizuite de către Ministerul Culturii 
şi Turismului pentru anii 2001 – 2009.  

In toamna anului 2009, după alegerile parlamentare repetate, care au avut loc în Republica 
Moldova (05.04.09 şi 29.07.09), a fost instituit un nou Guvern, democratic, după opt ani de 
guvernare comunistă. În această scurtă perioada de guvernare, noul Guvern a identificat ca 
fiind total ineficiente un sir de ministere şi a dispus restructurarea acestora, inclusiv a 
Ministerului Culturii şi Turismului care, actualmente, a revenit la veche denumire de pina 
în 2001 – Ministerul Culturii. 

La aceasta etapă există doar o structură preliminară a Ministerului care, de fapt, este 
organigrama unei noi instituții (pentru comparație se va vedea Profilul Moldovei, 
versiunea din 2008). 

Schimbările produse au fost cauzate de ineficiența totală a Ministerului Culturii şi 
Turismului în structura sa de pînă în 2009.  

Direcțiile / Departamentele / Secțiile existente pînă acum au fost schimbate, după cum 
reflectă structura preliminară a Ministerului Culturii însă, la această etapă, nu au fost 
aprobate sau anunțate prioritățile noului Minister. 

Departmentul Relatii Inter-Etnice este unica organizaţie de stat cu un rol important de 
coordonare în cadrul procesului de formare a politicii culturale. Două dintre direcţiile 
acestui departament – Relaţii inter-etnice şi minorităţi şi Relaţii internaţionale şi Diaspora 
– sunt specializate în politica privind relaţiile inter-etnice multiculturale şi sprijină 
persoanele de origine moldovenească care locuiesc în străinătate.  

În urma reformei teritorial-administrative din 2003, au fost instituite 32 de secţii raionale 
de cultură, Departamentul Cultură al municipiului Chişinău şi Direcţia Cultură a 
municipiului Bălţi, organizaţii însărcinate cu coordonarea  activitatăţii instituţiilor culturale 
din teritoriu şi avînd următoarele responsabilităţi de bază: 

•  crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea creaţiei populare şi a meşteşugurilor 
tradiţionale, pentru desfăşurarea la nivel a activităţilor culturale şi de agrement; 

•  realizarea programelor de conservare şi dezvoltare a culturii şi artei în teritoriu prin 
organizarea diverselor activităţi culturale: festivaluri, concursuri, acţiuni de conservare 
şi valorificare a creaţiei populare, trecerea în revistă a formaţiilor artistice de amatori, 
expoziţii de artă plastică şi de creaţii ale meşterilor populari etc; 

•  asigurarea controlului realizării programelor de activitate ale instituţiilor de cultură 
subordonate; 

•  prezentarea  Ministerului Culturii şi Consiliului raional/municipal a raportului anual cu 
privire la activitatea lor şi a reţelei instituţiilor subordonate, a informaţiilor cu privire la 
activitatea instituţiilor de cultură. 
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Reţeaua instituţiilor de cultură din teritoriu include 1 227 de Case de Cultură, 1 380 de 
biblioteci publice, 110 de şcoli de artă,  muzică şi pictură şi 80 de muzee.  

 

2.3 Cooperarea inter-ministerială sau inter-guvernamentală 
Ministerul Culturii cooperează cu majoritatea ministerelor şi departamentelor atât în 
activitatea sa curentă cât şi prin intermediul Comisiilor Mixte inter-ministeriale şi inter-
guvernamentale. Unele dintre aceste Comisii, în activitatea cărora predomină obiectivele 
culturale (cum ar fi Comisia Moldo-Italiană sau cea Moldo-Franceză) au fost iniţiate şi 
sunt conduse de către Ministerul Culturii.  

Actualmente, în cadrul Departmentului Relatii Inter-Etnice activează un consiliu constituit 
din reprezentanţi ai asociaţiilor etnice. Acest Consiliu decide asupra celor mai importante 
probleme ale acestei instituţii, inclusiv activităţile privind dialogul intercultural. 

Unele ministere şi departamente sunt parteneri permanenţi de coordonare cu Ministerul 
Culturii: ministerele Economiei, Finanţelor, Afacerilor Externe, Învăţământului, Justiţiei şi 
departamentele Relaţii Etnice şi pentru Tineret şi Sport. 

 

2.4 Colaborarea culturală internaţională 

2.4.1 Structuri şi direcţii principale 
Pe parcursul ultimilor 5 ani, colaborarea culturală internaţională a fost pusă în sarcina 
Direcţiei Relaţii Externe şi Integrare Europeana a Ministerului Culturii, care şi-a axat 
activitatea pe trei direcţii principale: colaborarea bilaterală, colaborarea multilaterală şi 
promovarea imaginii ţării. Dupa reorganizarea Ministerului Culturii, în noiembrie 2009, şi 
conform structurii preliminare, aceste sarcini vor reveni Secţiei Integrare Europeana, 
Relaţii şi Proiecte Internationale. 

Moldova a ratificat importante tratate şi convenţii culturale internaţionale. Republica a 
aderat la UNESCO în 1993 şi a devenit semnatara Convenţiei Culturale Europene în 1994. 
Ea este în acelaşi timp membru deplin al Agence de la Francophonie. 

Priorităţile de bază în domeniu, în ultimii ani, au vizat următoarele activităţi: 

•  implicarea activă a Moldovei în proiectele iniţiate de Consiliul Europei, Uniunea 
Europeană şi UNESCO; 

•  promovarea imaginii culturale a ţării prin participarea grupurilor artistice la 
evenimentele culturale din străinătate; 

•  promovarea turismului cultural naţional la nivel internaţional. 

2.4.2 Instituţii publice şi diplomaţie culturală 
Principalele instrumente de cooperare internaţională sunt acordurile bilaterale şi 
multilaterale şi programele de colaborare culturală cu diverse ţări. Cu unele ţări, Ministerul 
Culturii activează în baza unor protocoale detaliate (de exemplu, Protocolul anual de 
cooperare cu Ministerul Culturii şi Afacerilor Religioase din România). 

Până în prezent Republica Moldova a semnat acorduri şi programe de acţiuni culturale cu 
peste 35 de ţări. 

Cele mai implicate în acest proces instituţii sunt Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul 
Culturii şi Ministerul Educaţiei. Ministerul Afacerilor Externe coordonează şi negociază 
toate acordurile de cooperare culturală internaţională şi are un rol de primă importanţă în 
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afacerile culturale internaţionale cu o largă rezonanţă politică. Ministerul Culturii este de 
regulă autorul schiţei de proiect pentru acordurile inter-ministeriale şi programele de 
colaborare internaţională, şi este responsabil pentru administrarea lor. 

Ministerul Educaţiei este responsabil pentru colaborarea internaţională în domeniul 
educaţiei şi ştiinţei, precum şi pentru schimburile în artă, muzică sau literatură cu mai 
multe ţări, preponderent cu Italia, Franţa, Rusia şi România. Un exemplu relevant în acest 
domeniu sunt protocoalele de cooperare între Ministerele Educaţiei ale Moldovei şi 
României, în baza cărora peste 1 000 de moldoveni studiază anual în diverse instituţii din 
România, inclusiv în universităţile de artă şi centrele de cercetare culturală. Realizarea 
acestor programe este efectuată şi finanţată de către Guvernul României. 

Institutul Cultural Român, Ministerul Culturii şi Afacerilor Religioase al României şi 
Departamentul pentru relaţii cu Diaspora al României sunt de asemenea foarte active în 
susţinerea proiectelor culturale din Republica Moldova (parteneriat, proiecte de cercetare, 
editare de carte şi alte publicaţii culturale, etc).  

Pe parcursul anilor 2006-2007 au fost organizate un şir de festivaluri de filme străine cu 
susţinerea financiară a ambasadelor acreditate pentru Moldova; Festivalul de film al ţărilor 
francofone, Marii Britanii, Japoniei, SUA, Israel, şi Poloniei. În aceeaşi perioadă, 
ambasadele din Moldova au realizat, gratis pentru spectatori, mai multe concerte 
memorabile: “Muzică contemporană din Japonia”, “Muzică generată de arta plastică”, 
“Nopţile pianistice”, “Muzică americană în Moldova”, varianta de concert al operei lui 
Mozart “Flautul fermecat” şi alte evenimente culturale. 

Mult mai sporadic, proiecte similare (seminare, ateliere, cursuri de limbă etc.) sunt 
implementate şi parţial finanţate de astfel de organizaţii ca Institutul Goethe, Consiliul 
Britanic sau Alianţa Franceză. 

Condiţiile de participare şi finanţare dar şi garanţiile sunt reglementate, în fiecare acord 
internaţional aparte, de articole speciale. În conformitate cu aceste articole, Ministerul 
Culturii finanţează de regulă cele mai importante evenimente internaţionale (festivaluri, 
târguri, expoziţii) organizate în Moldova. Alte activităţi culturale internaţionale şi  
cheltuielile de călătorie şi participare la evenimentele culturale din afara ţării sunt finanţate 
din alte surse (bugete locale, sponsorizări, granturi). 

2.4.3 Instituţii şi programe europene 

În ultimii ani, Moldova a participat în proiecte iniţiate de unele organizaţii internaţionale  
cum ar fi Consiliul Europei, Iniţiativa Central Europeană, Uniunea Europeană (la nivel de 
propuneri şi participare în proiectele RAPHAEL şi PHARE ca ţară terţă), UNESCO. 
Moldova a fost unul din cei mai activi participanţi la proiectul Consiliului Europei 
MOSAIC, în cadrul căruia factori de decizie în politica culturală şi administratori au 
participat la multiple seminare privind finanţarea şi sponsorizarea culturii, crearea 
condiţiilor de lucru pentru artişti, diversitatea culturală. În rezultatul acestor activităţi, a 
fost elaborat Raportul Naţional privind politica culturală a Republicii Moldova. În 
septembrie 2001, la Chişinău au fost organizate Dezbaterile Naţionale asupra acestui 
document, cu participarea Comitetului pentru cultură al Consiliului Europei. 

În acelaşi timp, Ministerul Culturii susţine o activitate fructuoasă cu Programele şi 
organizaţiile internaţionale care activează pe teritoriul Moldovei: PNUD, TACIS, Uniunea 
Latină, Alianţa Franceză. De exemplu, în 2000, PNUD în colaborare cu Ministerul a 
elaborat Strategia Naţională privind turismul cultural.  

Începând cu anul 2002, Moldova participă în programul cultural al Comunităţii Statelor 
Independente “Jocurile Delfice”, un festival-concurs pentru artiştii tineri, organizat în 
fiecare an în diverse ţări ale CSI. În 2005, acest eveniment cultural a avut loc în Moldova. 
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Republica Moldova a ratificat toate convenţiile UNESCO privind cultura. Pentru 
implementarea şi monitorizarea Convenţiei UNESCO pentru protecţia şi promovarea 
Diversităţii Expresiei Culturale sunt responsabile Comisia Naţională pentru UNESCO, 
Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei şi Departamentul Relaţii Inter-etnice şi alte câteva 
dintre cele mai importante centre şi asociaţii pentru Drepturile Omului şi pentru 
problemele minorităţilor. 

2.4.4 Cooperarea profesională directă 
Datorită identităţii lingvistice şi tradiţiilor culturale, Moldova are relaţii culturale strânse cu 
România atât la nivel instituţional cât şi la nivel individual. Festivalurile de romanţă,  
muzică populară şi de teatru, expoziţiile personale, co-producţiile de film şi teatru, 
cursurile de reciclare şi atelierele privind diverse sectoare culturale sunt doar câteva dintre 
exemplele de cooperare profesională directă între aceste două ţări. 

Teatrul Naţional de Operă şi Balet şi Filarmonica Naţională colaborează direct cu agenţii 
muzicale de impresariat din occident şi efectuează cu regularitate turnee în Europa (de 
exemplu, turneul anual de lungă durată din Regatul Unit). 

Teatrul “Eugene Ionesco” cooperează, inclusiv prin co-producţii, cu companii de teatru din 
România, Rusia, Italia, Franţa şi Japonia. Această instituţie este de asemenea iniţiatorul şi 
organizatorul festivalului internaţional “Bienala Eugene Ionesco”, în cadrul căreia sunt 
organizate dezbateri publice şi ateliere privind cele mai importante aspecte din sectorul 
teatral. 

2.4.5 Cooperarea şi dialogul inter-cultural trans-naţional 
La ora actuală, în Moldova nu există un program guvernamental de susţinere a dialogului 
inter-cultural trans-naţional. 

Până în 2001, fostul Minister al Culturii a sprijinit cu producţie culturală (literatură, 
spectacole, recitaluri poetice) mai multe localităţi din regiunile ucrainene Odesa şi 
Cernăuţi, dens populate de vorbitori de limba română. Ministerul a oferit de asemenea o 
asistenţă culturală considerabilă pentru asociaţiile culturale moldoveneşti din Federaţia 
Rusă şi Ţările Baltice. 

În 2007 a fost constituit Consiliul de administrare a proiectului “Susţinerea financiară a 
persoanelor originare din Moldova domiciliate peste hotare”. Consiliul a fost format din 
trei reprezentanţi ai Departamentului pentru relaţii inter-etnice şi din câte un reprezentant 
din Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul de Finanţe, aparatul 
guvernului, Ministerul Culturii şi Academia de Ştiinţe. Consiliul va gestiona 450 000 lei de 
la bugetul de stat pentru susţinerea asociaţiilor de moldoveni din Italia, Grecia şi Franţa. 

În Moldova, nu există fonduri şi programe speciale pentru activităţi trans-naţionale pentru 
tineret. Pe de altă parte, există mai multe organizaţii ne-guvernamentale care funcţionează 
în baza unor programe specializate în activităţi pentru tineret, inclusiv artistice: Centrul de 
Artă Contemporană, Centrul “Contact” (cu filiale în Bălţi, Cahul, Comrat şi Soroca), 
Fundaţia Soros, Centrul pentru dezvoltarea tineretului, Centrul Internaţional de Limbi 
Moderne, asociaţiile “Papyrus-studio”, “Ars-Dor”, “Oberliht”, “Alternativa nouă”, 
“Muzica nelimitată”, etc. 

Centrul de Artă Contemporană din Chişinău în colaborare cu Institutul Suedez din 
Stockholm şi Colegiul de Artă Plastică “Al. Plămădeală” a organizat la Chişinău expoziţia 
“De la tradiţie la viitor – Grafică Suedeză 1980-2005”. Peste 70 de lucrări reprezentând 
efectiv toate tehnicile grafice, de la sculptatul în lemn până la instalaţiile video moderne, 
au constituit o impresionabilă şi foarte utilă lecţie pentru studenţii instituţiilor de Arte 



Republica Moldova 

Council of Europe/ERICarts, "Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, 11th edition", 2010 MD-9

Plastice. Centrul de Artă Contemporană a elaborat o strategie de dezvoltare implementarea 
căreia solicită circa 617 800 EUR. Proiectele Centrului sunt realizate cu sprijinul unor 
astfel de donatori ca Fundaţia Culturală Europeană, Culturshtiftung (Germania), Centrul 
“Contact”, Fundaţia Soros-Moldova şi alte organizaţii locale şi internaţionale. 

Pe parcursul ultimilor ani, asociaţia de artă “Papyrus-studio” a organizat 4 tabere de creaţie 
pentru tinerii artişti locali la care au participat şi pictori din România, Italia, Republica 
Cehia, Polonia şi Germania. Asociaţia lucrează în strânsă colaborare cu Universitatea 
Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, Fundaţia Soros, Comisia Naţională pentru UNESCO, 
Uniunea Latină, Uniunea Artiştilor Plasici din Moldova şi persoane particulare.  

Asociaţia  “Ars-Dor” întruneşte o nouă generaţie de manageri în artă, artişti, poeţi şi 
intelectuali din Moldova. Din 2002 ”Ars-Dor” implementează proiecte social-culturale 
orientate către renaşterea societăţii prin cultură. Asociaţia organizează conferinţe 
internaţionale, consultanţă pentru tinerii artişti, cursuri de instruire pentru promovarea artei 
prin intermediul tehnologiilor informaţionale, tabere de creaţie, expoziţii, ateliere, etc. 
Printre partenerii asociaţiei se numără: UNESCO IFPC (Franţa), Felix Meritis Foundation 
(Olanda), European Council of Art (Franţa), Heinz Schwarzkopf –Stiftung (Germania), 
AEBR, Caucas Foundation and ArtLinkGeo (Georgia), UNDP, UNICEF, BICE, Fundaţia 
Soros Moldova, Euronews, BBC, etc. 

Fundaţia Soros-Moldova a sprijinit pe parcursul anilor un număr mare de proiecte trans-
naţionale în teatru, artele vizuale, muzică contemporană, dans şi coreografie, literatură (de 
exemplu, Festivalul Internaţional al Tinerilor Poeţi “Poezia fără frontiere”) Pe toată durata 
anului 2007, Fundaţia Soros Moldova a avut un rol-cheie în implementarea proiectului-
pilot de trei ani “Revigorarea capacităţilor de dezvoltare a Moldovei prin consolidarea 
sectorului cultural”, activând ca partener al Fundaţiei Culturale Europene (vezi Capitolul 
4.3).  

2.4.6 Altă informaţie relevantă 
În efortul de a crea un dialog constructiv cu cei mai activi agenţi culturali din Moldova şi 
în vederea susţinerii activităţii lor în cadrul proiectului pe trei ani “ Identificarea actorilor 
culturali ai schimbării în Belarus, Ucraina şi Moldova”, la 4 iulie 2007 la Chişinău a fost 
organizată o întrunire consultativă a artiştilor şi managerilor locali cu reprezentanţi ai 
Fundaţiei Culturale Europene  şi ai Fondului german Marshall al Statelor Unite. 

Participanţii au discutat şi completat proiectul Raportului pentru Moldova, elaborat în 
prealabil de Grupul de reflectare Est-European în temeiul interviurilor şi chestionarelor cu 
respondenţii din Moldova şi al surselor suplimentare. Unul din scopurile de bază ale 
proiectului este de a identifica instrumente şi idei noi în procesul de susţinere a cooperării 
trans-naţionale din Europa de Est. 

Pe parcursul anului 2006, Ministerul Culturii a sprijinit câteva evenimente culturale 
internaţionale de amploare: : Festivalul Internaţional de muzică “Mărţişor”, Festivalul 
Internaţional de Operă “Invită Maria Bieşu”(ediţia din 2007 a festivalului a fost re-
întitulată “Festivalul – concurs “Madame Butterfly”), Bienala teatrului “Eugen Ionescu”, 
“Zilele Muzicii Noi” şi două festivaluri internaţionale (al ansamblurilor de copii de dans 
popular şi al formaţiunilor de muzică uşoară) organizate la Cahul. La aceste evenimente au 
participat artişti din 30 de ţări din Europa şi CSI. 



Republica Moldova 

Council of Europe/ERICarts, "Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, 11th edition ", 2010 MD-10 

3. Obiective generale şi principii ale politicii culturale 

3.1 Principalele elemente ale modelului politicii culturale curente 
Politica culturală actuală în Republica Moldova ţine încă în foarte mare măsură de 
prerogativa Guvernului şi de Ministerul Culturii, principala organizaţie guvernamentală 
responsabilă pentru promovarea politicii de stat în domeniul culturii. Guvernul elaborează 
şi finanţează programele de stat privind protecţia şi dezvoltarea culturii în conformitate cu 
politica culturală a  statului, stabileşte direcţiile, formele şi modalităţile lor de aplicare. 

Politica culturală actuală a Republicii Moldova este una mai curând de redută, de apărare, 
cu mijloacele şi în felul în care au încercat să-şi autoconserveze valorile culturile aflate în 
criză. Este o politică ce corespunde realităţii controversate, dramatice a perioadei de 
tranziţie. Criza de identitate, comună pentru toate ţările post-comuniste, este un fenomen-
cheie în relaţia culturii cu puterea în Republica Moldova şi, în consecinţă, în procesul 
dificil de promovare concertată a unei politici culturale adecvate perioadei pe care o 
parcurge. Întemeiată pe un destin diferit în mai multe privinţe faţă de cel al ţărilor cu 
probleme similare, privată de un dialog firesc cu valorile naţionale şi universale, cultura 
Republicii Moldova este antrenată într-un proces continuu de depăşire a propriilor sincope 
şi vacuităţi, stare de fapt care polarizează spiritele şi inhibă iniţiativele explicite. Ca ţară 
tânără ce-şi revendică o identitate, Republica Moldova îşi caută viitorul concomitent în 
câteva zone de atracţie politică, economică şi culturală, tendinţele respective fiind în fapt 
exclusiviste şi cu consecinţe imprevizibile pentru identitatea ei compozită.  

Teoretic, Republica Moldova a învăţat destule lucruri din experienţa altor ţări, 
reconstrucţia şi renaşterea însă, sunt o opţiune sau un model individual, pe care Republica 
Moldova nu-l are deocamdată. 

De jure, procesul de descentralizare a administrării instituţiilor de cultură a demarat în 
1991. De facto, sistemul de gestionare atât a mijloacelor financiare, cît şi a activităţii 
culturale nu s-a schimbat esenţial. Cauza principală a fost şi rămâne până în prezent 
incapacitatea administraţiei locale de a-şi constitui propriul buget.  

Este bine cunoscut faptul că în majoritatea ţărilor post-socialiste procesul descentralizării 
nu este deloc unul simplu şi că  cea mai mare parte a problemelor care urmează a fi 
soluţionate sunt mai mult sau mai puţin identice în aceste state: probleme de ordin 
managerial şi financiar dar şi o experienţă insuficientă a administratorilor culturali de toate 
nivelele în redistribuirea funcţiilor şi responsabilităţilor între diferite organizaţii 
administrative. Redistribuirea responsabilităţilor financiare între diverse niveluri 
administrative (care structură va finanţa cutare sau cutare instituţii culturale şi ce funcţie 
administrativă şi financiară îşi vor asuma aceste structuri) este una dintre cele mai dificile 
şi complexe probleme în Republica Moldova. Actualul sistem financiar din Moldova se 
bazează de fapt pe fostul model centralizat de finanţare a culturii, care şi-a demonstrat din 
plin ineficienţa în ultimii zece ani.  

După reforma teritorial-administrativă din 2003, reţeaua de instituţii culturale locale din 
cele 32 de raioane a fost de fapt reinclusă în sistemul raional centralizat, devenind mult mai 
expusă vizavi de politica de intervenţie a autorităţilor centrale şi locale. 

Toate activităţile culturale au fost clasificate, uneori destul de confuz, în activităţi locale, 
naţionale şi internaţionale. 

Autorităţile publice locale prezintă Ministerului Culturii proiecte privind finanţarea din 
bugetul central a unor activităţi care prezintă interes, cel puţin, la nivel naţional. Colegiul 
Ministerului Culturii decide disponibilizarea unor fonduri financiare pentru acoperirea 
parţială a cheltuielilor. 
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3.2 Definiţia naţională a culturii 
Totalitatea modelelor de gândire, simţire şi acţiune din sferele materială şi spirituală ale 
societăţii şi produsul valoric al acestora. (Legea Culturii) 

Programul de Stat "Dezvoltarea şi ocrotirea culturii şi artei în Republica Moldova pentru 
anii 1997-1998" defineşte noţiunea de cultură ca pe un "cadru etic al statului democratic de 
drept" şi ca "sistem de valori care formează identitatea naţională". 

 

3.3 Obiectivele politicii culturale 
Obiectivele majore ale politicii culturale naţionale vizează protecţia şi păstrarea moştenirii 
culturale, susţinerea sistemului de instituţii care asigură cadrul de dezvoltarea a vieţii 
spirituale. 

În lipsa unor programe concrete, bine argumentate şi conforme cu realităţile, promovarea 
politicii de stat în domeniul culturii nu are eficienţa scontată. Ea impune un sistem de 
măsuri cu luarea în calcul a importanţei proiectelor şi resurselor materiale disponibile, a 
termenelor de realizare şi a responsabilităţilor. 

Pentru atingerea acestor obiective, Programul prevede realizarea unui plan de acţiuni 
concrete, cu prioritate pentru: 

•  susţinerea tuturor formelor şi genurilor de creaţie artistică şi acţiune culturală, 
asigurarea accesului larg al populaţiei la valorile culturii naţionale şi universale; 

•  sprijinul tuturor formelor de autoorganizare şi iniţiativă culturală a cetăţenilor; 
•  evidenţa riguroasă a celor mai valoroase obiecte de patrimoniu cultural şi consolidarea 

bazei tehnico-materiale a principalelor instituţii de cultură; 
•  sprijinirea pe diverse planuri a instituţiilor de cultură, de stat şi nestatale; 
•  acţiunea concertată şi cooperarea în sfera culturii a forurilor de decizie cu uniunile de 

creaţie şi asociaţiile oamenilor de cultură şi artă, elaborarea de către acestea a unor 
programe comune de dezvoltare şi susţinere a culturii; 

•  crearea cadrului juridic şi organizaţional necesar pentru protecţia patrimoniului, pentru 
buna funcţionare a instituţiilor de cultură şi artă; 

•  mediatizarea prestigiului culturii noastre peste hotare prin extinderea colaborării 
internaţionale; 

•  aplicarea noilor tehnologii. 

Strategia de stat privind Dezvoltarea Economică şi Combaterea Sărăciei, lansată de către 
guvernul Republicii Moldova în septembrie 2003, include mai multe prevederi referitor la 
turismul cultural ca parte a economiei naţionale. Pe parcursul a 15 ani, politica de stat în 
domeniul turismului cultural va fi orientată pe următoarele direcţii principale: 

•  stabilirea cadrului normativ şi legal al turismului cultural în deplină concordanţă cu 
legislaţia europeană; 

•  organizarea unor cursuri de instruire în instituţiile turistice şi dezvoltarea unor 
programe manageriale performante; 

•  dezvoltarea sectorului turism cultural ca parte a programelor economice naţionale. 

Finanţarea Programului presupune atragerea unor surse bugetare şi ne-bugetare, astfel încât 
să se formeze un sistem plurivalent de susţinere a culturii şi de creare a condiţiilor 
favorabile pentru dezvoltarea şi promovarea ei în perioada de tranziţie. 
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4. Problematica curentă şi dezbateri privind dezvoltarea 
politicii culturale 

4.1 Schimbari esenţiale privind problematica şi priorităţile culturale 
Condiţiile noi de gestiune, utilizarea raţională a potenţialului uman, a resurselor materiale 
şi financiare în vederea neadmiterii cheltuielilor şi pierderilor neacoperite, angajarea 
maximă a personalului în organizarea procesului de creaţie constituie premizele şi 
obiectivele "Programului de Stat "Dezvoltarea şi ocrotirea culturii şi artei în Republica 
Moldova pentru anii 1997-1998", program prelungit până în anul 2000 şi suplimentat cu un 
amplu proiect strategic în domeniul economic până în anul 2005, în care sunt schiţate şi 
stratagemele culturii. 

Conform acestui program, obiectivele de scurtă şi lungă durată ale politicii de stat în sfera 
culturii sânt următoarele: 

•  conservarea şi ocrotirea moştenirii culturale, dezvoltarea cadrului etic şi legislativ 
pentru; 

•  respectarea libertăţii de creaţie; 
•  Asigurarea condiţiilor de dezvoltare şi perpetuare a potenţialului de creaţie în societate; 
•  Păstrarea tradiţiilor culturale etnice şi naţionale. 

Guvernanţii de pînă în anul 2001 au adoptat vis-a-vis de obiectivele Programului de Stat 
privind ocrotirea culturii şi artei o strategie a soluţiilor de scurtă durată. Astfel, tactica 
principală a Ministerului Culturii consta în evitarea reducerilor arbitrare ale activităţii sale 
şi în ocrotirea instituţiilor culturale notorii de efectele negative ale crizei economice şi ale 
consecinţelor regimului auster de finanţare de la bugetul de stat. 

După alegerile din 2001, s-a majorat considerabil numărul activităţilor social-culturale şi 
general-culturale, fapt care ar putea fi considerat o abordare directă a obiectivelor 
Programului. Cu toate acestea, este absolut neclar în ce mod ar putea contribui la edificarea 
"cadrului etic" şi la perpetuarea potenţialului creator al societăţii astfel de activităţi ca 
Festivalul Vinului, Festivalul Berei etc. 

În aprilie 2004, Guvernul Republicii Moldova a exclus din programul strategic, de lungă 
durată (15 ani), de dezvoltare  economică şi combatere a sărăciei un foarte important 
capitol referitor la politicile şi modelele adecvate de revitalizare şi promovare a culturii 
naţionale. Or, aceasta înseamnă că în cîteva săptămîini, cînd va expira valabilidatea 
Programului menţionat, cultura va fi exclusă din strategiile naţionale de dezvoltare. 

Pe 25 martie 2005, guvernul a aprobat Strategia Naţională privind Societatea 
Informaţională E-Moldova, 2005-2015. Capitolul E-Cultură din această strategie prevede 
noi forme de promovare a culturii prin media electronică. 

În noiembrie 2005, a demarat Programul privind activitatea guvernului pentru anii 2005-
2009 numit “Modernizarea ţării – bunăstarea poporului”. Printre direcţiile de dezvoltare 
vizând cultura programul enumără: 

•  susţinerea diversităţii de forme şi genuri a creaţiei artistice şi activităţii culturale; 
•  dezvoltarea sectorului instruire artistică; 
•  susţinerea instituţiilor culturale de stat şi a celor non-guvernamentale; 
•  promovarea artei şi culturii Moldovei în străinătate în cadrul programelor de schimburi 

şi cooperare cu alte ţări. 

Programul de dezvoltare a regiunilor, 2005-2015, numit “Satul moldovenesc” include 
următoarele priorităţi: protecţia patrimoniului cultural local; promovarea politicilor 
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culturale privind tineretul; restaurarea şi dezvoltarea caselor de cultură, librăriilor şi 
muzeelor regionale; implementarea unor modele europene de dezvoltare a localităţilor 
rurale. 

Pentru implementarea prevederilor acestor programe, Ministerul Culturii a elaborat pe 
parcursul anilor 2006-2007 câteva proiecte de legi şi de acte normative: proiectul Strategiei 
de dezvoltare a Sistemului Naţional de Biblioteci; 4 proiecte de legi – Legea cu privire la 
organizarea şi dezvoltarea Activităţilor Turistice; Legea cu privire la Biblioteci (ediţie 
nouă); Legea cu privire la Monumentele culturale istorice; Legea cu privire la protecţia 
patrimoniului Arheologic; 5 regulamente importante privind Cinematografia. În prezent, a 
demarat lucrul asupra elaborării proiectului de lege privind organizaţiile artistice şi statutul 
artistului. În domeniul turismului, a fost elaborat şi şi adoptat un Plan de acţiuni cu privire 
la dezvoltarea turismului rural şi a fost aprobată lista obiectivelor şi itinerariilor naţionale 
turistice. 

In noiembrie 2009, Ministerul Culturii și Turismului a fost reorganizat în Ministerul 
Culturii.  

La această etapă există doar o structură preliminară a noului Minister, care încă nu este 
aprobată. La fel, nu au fost anunțate noile priorități sau politici ale Ministerului care, mai 
mult decît sigur, vor fi semnificative, avînd în vedere că după alegerile parlamentare care 
au avut loc în Moldova in anul acesta, a fost constituit un Guvern nou, democratic, după 
opt ani de guvernare comunistă. 

 

4.2 Problematică şi dezbateri recente privind politica culturală 

4.2.1 Prevederi pentru minorităţile culturale  
Conform recensămîntului din 2004, moldovenii (romanii) reprezintă 78.2% din totalul 
populaţiei de 3.388 milioane. Această dramatică descreştere demografică (de la 4.5 
milioane în 1989 la 3.388 milioane în 2004) s-a produs în fond din două motive; regiunea 
separatistă Transnistria a boicotat ultimul recensămînt şi, conform statisticii oficiale, mai 
mult de 600 000 de persoane au părăsit republica în căutarea unui loc de lucru peste hotare. 

În Republica Moldova există 18 etnii minoritare, cele mai numeroase dintre ele fiind 
formate din ukrainieni, ruşi, bulgari, gagauzi.  

Tabel 1: Cele mai numeroase etnii din Moldova, anul 2004 

Etnii Nr. de persoane % din totalul populaţiei 

Ukrainieni 283 367 8.4% 

Ruşi 198 144 5.8% 

Gagauzi 147 661 4,4% 

Bulgari 65 072 1.9% 

Alte minorităţi 44 350 1.3% 
Sursă: Biroul Naţional de Statistică, 2007 

Cele 18 minorităţi - ucrainenii, ruşii, bulgarii, găgăuzii, evreii, bieloruşii, polonezii, 
germanii, ţiganii, grecii, lituanienii, armenii, azerii, tătării, ciuvaşii, italienii, coreenii, 
uzbecii dispun de asociaţii care activează sub formă de comunităţi (11) societăţi (14), 
uniuni (2), centre (4), asociaţii (4), fundaţii (4) etc.  
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Organizaţii similare sunt create şi în teritoriu (oraşele Soroca, Bălţi, Orhei, Cahul, Comrat, 
Bender, Tiraspol), contribuind la păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor naţionale, limbii 
materne şi culturii minorităţii respective. În ultimii ani, reprezentanţii ucrainenilor, ruşilor, 
bulgarilor, bieloruşilor, germanilor, azerilor şi armenilor au creat comunităţi naţionale, 
reprezentând organizaţii de ordin social, cultural şi umanitar. Comunităţile nu se limitează 
la o activitate pur culturală. Ele protejează drepturile civice, economice, sociale şi 
religioase ale membrilor lor. Comunităţile încearcă să exercite un rol coordonator între 
toate asociaţiile obşteşti ale reprezentanţilor minorităţii respective şi îşi asumă dreptul de a 
exprima şi reprezenta interesele acesteia în ansamblu. În conformitate cu statutul lor, 
comunităţile au dreptul să desfăşoare o activitate economică pentru finanţarea acţiunilor lor 
statutare şi sprijinirea materială a membrilor lor. 

În virtutea principiului egalităţii şi universalităţii legislaţiei culturale, minorităţile etnice au 
posibilitatea să-şi dezvolte cultura tradiţională, arta naţională. 

Astfel, în ultimii zece ani, în baza reţelei de stat a bibliotecilor, muzeelor şi teatrelor, a fost 
constituit un subsistem al instituţiilor de profil aparţinând minorităţilor culturale. În 
Chişinău funcţionează 6 biblioteci ale etniilor minoritare şi Teatrul Rus de Stat 
“A.P.Cehov”. La Comrat a fost creat primul teatru găgăuz, iar la Taraclia – primul teatru 
bulgar.  

În Republica Moldova există programe de pregătire a cadrelor pedagogice pentru şcolile şi 
grădiniţele de copii cu instruire în limbile minorităţilor naţionale. În acest scop, în ultimii 
10 ani, au fost înfiinţate Universitatea de Stat şi Colegiul Pedagogic din Comrat, Colegiul 
Pedagogic din Taraclia, Filiala Colegiului de Muzică “Şt. Neaga” din Tvardiţa. În plus la 
aceeaşi largă reţea de şcoli cu instruire în limba rusă, ucraineana este învăţată în 71 şcoli, 
găgăuza – în 49 şcoli şi bulgara – în 27 şcoli. Copiii de oprigine belorusă, lituaniană, 
greacă, georgiană, armenească şi germană se familiarizează cu limba maternă şi cultura lor 
naţională în cadrul şcolilor duminicale instituite de societăţile etnoculturale respective. 

În structura companiei "Teleradio-Moldova" funcţionează două redacţii specializate,  
"Comunitate" şi “Radio-Moldova International” - pentru emisiuni în limbile minorităţilor 
etnice. Cota programelor acestora constituie aproape 40% din totalul emisiunilor 
companiei (24.9% - in limba rusă; 14.8% - in limbile ukrainiană, bulgară, gagauză, 
poloneză, idiş, romaică. În Balţi, Edineţ, Ceadîr Lunga, Vulcăneşti, Ocniţa, Briceni, Soroca 
şi Comrat, funcţionează posturi TV şi radio care emit cu regularitate programe în limbile 
găgăuză, bulgară, ukraineană.  

Aproape o jumătate din producţia editorială a Moldovei (44.7%) ţine de ediţiile de carte şi 
publicaţiile apărute în limba rusă.  

Instrumentele principale de reglementare a statutului minorităţilor etnice sunt reprezentate 
de:  

•  Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994; 
•  Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991; 
•  Legea Republicii Moldova cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul 

republicii din 31 august 1989;  
•  Hotărârile Parlamentului Republicii Moldova despre modul de punere în aplicare a 

legislaţiei lingvistice (1 septembrie 1989); 
•  Declaraţia Parlamentului Republicii Moldova cu privire la statutul juridic al 

persoanelor aparţinînd minorităţilor etnice, lingvistice şi religioase în contextul 
conflictului armat din Transnistria (26 mai 1992); 

•  Legea cetăţeniei , modificata in iunie 2003 in Legea dublei cetatanii; 
•  Legea cultelor din 24 martie 1992; 
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•  Pachetul de legi şi hotărâri privind statutul juridic al Unităţii Teritoriale Autonome 
Căgăuzia; 

•  Legea învăţământului din 9 martie 1995; 
•  Concepţia dezvoltării învăţămîntului în Republica Moldova (februarie 1996); 
•  Legea cu privire la asociaţiile obşteşti din 10 ianuarie 1997; 
•  Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, nr.191-XIV 

din 12 noiembrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.116-118, 
art.705). Prin modificarea din mai 2003 a acestei legi, Moldova a revenit la formula 
teritorial administrativa din 32 raioane. 

•  Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale a fost ratificată de Parlamentul 
Republicii Moldova la 22 octombrie 1996. 

•  Legea privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi Statutul legal 
al organizaţiilor lor din 19 August 2001 

Departamentul Relaţii Naţionale şi Funcţionarea Limbilor, înfiinţat în 1990, este singura 
structură de stat, specializată în problemele relaţiilor interetnice şi de susţinere a 
originarilor din R. Moldova, domiciliaţi în alte state.  

Structura Departamentului cuprinde Direcţia relaţii interetnice şi minorităţi naţionale, 
Direcţia relaţii externe şi diaspora, Direcţia promovare a limbii oficiale şi control asupra 
respectării legislaţiei lingvistice. 

În subordinea Departamentului se află Centrul Naţional de Terminologie şi Casa 
Naţionalităţilor reprezentînd un centru cultural şi de documentare al organizaţiilor obşteşti 
etnoculturale.  

Pe lângă Departament sunt acreditate 78 de asociaţii etnoculturale neguvernamentale, care 
aduc o contribuţie importantă la realizarea drepturilor cetăţenilor, la menţinerea, 
dezvoltarea şi exprimarea identităţilor culturale, lingvistice, religioase şi etnice.  

4.2.2 Problematică şi politici lingvistice 
În contextul valorilor culturale naţionale şi în raport cu acestea, problematica vizînd starea 
limbii populaţiei autohtone majoritare, declarată limbă de stat în Republica Moldova, pare 
a fi una dintre cele mai acute. În preajma dezintegrării URSS, la 31 august 1989, Sovietul 
Suprem al RSSM a adoptat trei legi lingvistice: a. "Cu privire la limba de stat"; b. "Cu 
privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul republicii"; c. "Cu privire la revenirea 
la grafia latină". Aceste legi, urmate de "Programul complex de stat pentru asigurarea 
funcţionării limbilor vorbite pe teritoriul R.Moldova" al Guvernului, veneau să repare o 
veche şi frustrantă inechitate, deschizând accesul limbii române în toate sferele de 
activitate ale societăţii. 

Legea cu privire la Limba de Stat adoptată în RSS Moldovenească, stabileşte pentru limba 
română, limba oficială a ţării, un statut egal cu cel al limbii ruse. Din cele 32 de articole ale 
Legii, 20 se referă, concomitent, la limba rusă. În consecinţă, limba rusă continuă să fie 
limba documentelor oficiale în toate structurle centrale şi locale ale administraţiei publice. 
În plus, limba maternă a populaţiei băştinaşe încă nu a devenit " limbă de comunicare 
interetnică", în concordanţă cu articolul 1 al Legii. Această funcţie importantă este până la 
ora actuală exercitată de limba unei  minorităţi conlocuitoare. 

Regimul sovietic a legiferat în legislaţia lingvistică glotonimul antiştiinţific "limba 
moldovenească" (aceasta fiind de fapt unul din numeroasele dialecte ale limbii române), 
care nu a fost corectat în noua Constituţie a Republicii Moldova (1994). Astăzi, în pofida 
amendametelor Adunării Generale a Academiei de Ştiinţe şi ale altor foruri lingvistice 
locale şi internaţionale, oficialităţile statale operează cu falsul glotonim "limba 
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moldovenească" iar şcolile, universităţile, mass media, intelectualitatea şi administraţia 
publică utilizează  glotonimul "limba română". 

Toate aceste legi şi acte de bază au fost adoptate în 1989, când Republica Moldova era 
parte componentă a URSS, deci ele nu corespundeau circumstanţelor radical schimbate 
deja în 1991, atunci când Moldova şi-a declarat indepenţa. În pofida acestui lucru, 
legislaţia lingvistică nu a fost redactată sau modificată timp de 15 ani. Judecând după toate 
evidenţele, în lipsa unor noi programe şi strategii de stat, politica lingvistică în Republica 
Moldova riscă să fie adusă într-un punct mort. 

4.2.3 Dialogul inter-cultural: programe şi strategii 
În Republica Moldova nu există o politică culturală explicită referitor la dialogul inter-
cultural. 

Departamentul Relaţii Inter-Etnice este unica structură de stat cu funcţii consultative şi de 
coordonare între grupele etnice din ţară. Departamentul cooperează cu Ministerul Culturii 
(în probleme inter-culturale) şi cu Ministerul Educaţiei (în probleme inter-lingvistice). 
Casa Naţionalităţilor coordonează organizarea diverselor evenimente şi programe naţionale 
inter-culturale: expoziţii, concursuri, festivaluri. 

Sub egida Departamentului, activează peste 60 de ONG-uri inter-culturale reprezentând 
etniile din Moldova. Ele aduc o contribuţie importantă la realizarea drepturilor cetăţenilor, 
la menţinerea, dezvoltarea şi exprimarea identităţilor culturale, lingvistice, religioase şi 
etnice. Aceste asociaţii organizează de regulă evenimentele inter-culturale locale. 

Prin publicaţia sa informaţională bilingvă (rusă şi română) “EtnoDialog”, Centrul pentru 
problemele minorităţilor aduce un aport însemnat la politica inter-educaţională. Revista 
este editată în cadrul proiectului “Prevenirea conflictelor inter-etnice prin politici 
educaţionale de integrare” şi apare cu susţinerea organizaţiei internaţionale CORDAID.  

În august 2005, în Moldova a demarat proiectul naţional numit “Caravela Culturii”, iniţiat 
şi organizat de asociaţia culturală Euro-Moldova-Art. Proiectul este finanţat de Ministerul 
Culturii şi se desfăşoară sub patronajul Preşedintelui Republicii Moldova. În opinia 
autorităţilor, “Caravela culturii” este o mare delegaţie culturală, compusă din grupuri 
artistice de diferite stiluri, genuri, forme, limbi şi naţionalităţi. Pornind de fiecare dată din 
Chişinău, Caravela  “ancorează” de regulă în mijlocul spectatorului local (regional), izolat 
de multă vreme de activităţi culturale. Pe de altă parte, comunitatea artistică din Moldova 
critică foarte dur acest uriaş şi ambiţios proiect în cadrul căruia evaluează grupuri de 
amatori de un nivel artistic suspect şi costul căruia este de circa 2 milioane lei. Din punctul 
de vedere al artiştilor, proiectul demonstrează penuria de gândire strategică a autorităţilor 
şi felul în care acestea înţeleg dezvoltarea culturală în teritoriu.  

Între 25 septembrie – 01 octombrie 2005, la Chişinău a avut loc cea de-a doua ediţie a 
Jocurilor Delfice pentru Tineret. Acest eveniment multicultural, coordonat de un comitet 
inter-guvernamental şi organizat de Ministerul Culturii, a întrunit peste 700 tineri artişti din 
ţările CSI. În 2007, Jocurile Delfice au avut loc la Astana, Republica Kazahstan. 

În august 2003, la Chişinău a avut loc primul Festival al Minorităţilor, organizat de 
Departamentul pentru relaţii inter-etnice în colaborare cu Ministerul Culturii şi Turismului. 
La festival au participat 48 organizaţii etno-culturale, 16 organizaţii municipale, Centrul 
Naţional de Artă Populară, Uniunea Meşteşugarilor şi grupuri artistice reprezentând toate 
minorităţile Moldovei. La ediţia din 2007 a festivalului (17 septembrie) au participat 60 de 
asociaţii etno-culturale. 
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4.2.4 Coeziunea socială şi politica culturală 
În decembrie 2003, fostul Parlament a aprobat “Concepţia privind politica naţională de stat 
a Republicii Moldova” care pretinde a fi un document fundamental în baza căruia 
autorităţile publice îşi vor orienta politicile social-economice şi culturale către consolidarea 
coeziunii sociale. De fapt, Concepţia impune într-o manieră net totalitară ideologia 
partidului comunist vizavi de cele mai inflamabile probleme ale populaţiei şi, în 
consecinţă, este ignorată de instituţiile culturale publice. 

Coeziunea socială nu este un subiect aparte al politicii culturale din Moldova, figurând în 
acelaşi timp ca scop de bază în toate programele şi strategiile de stat, lansate pe parcursul 
anilor 2004 şi 2005. Pe de altă parte, numărul impunător de evenimente social-culturale şi 
activităţi cultural-generale dar şi extinderea audienţei şi participării la ele, demonstrează că 
coeziunea socială devine deja un subiect specific al politicii culturale. 

Republica Moldova a semnat Carta europeană a Limbilor regionale sau minoritare în iulie 
2002. În vederea pregătirii pentru ratificarea acestui important document de către 
Parlamentul Moldovei, Consiliul Europei şi Centrul pentru problemele minorităţilor au 
organizat un şir de activităţi: 3 seminare informaţionale la Comrat, Taraclia şi Briceni şi o 
conferinţă naţională la Chişinău. La 27 septembrie 2007, în Comrat a avut loc seminarul 
“Carta europeană a Limbilor regionale sau minoritare – un instrument de promovare a 
diversităţii culturale şi înţelegerii reciproce între grupurile vorbind diferite limbi într-o 
societate multiculturală. Rolul autorităţilor regionale şi locale în promovarea şi 
implementarea Cartei în Moldova”. 

Seminarul a fost susţinut de Parlamentul Republicii Moldova, Departamentul pentru 
Relaţii inter-etnice, Adunarea Populară a Găgăuziei şi Fundaţia pentru sprijinul şi 
dezvoltarea ştiinţei şi culturii găgăuze în colaborare cu Institutul patrimoniului cultural al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Centrul de resurse pentru drepturile omului “CreDO”, 
Centrul de cercetări inter-etnice şi Consiliul de coordonare a ONG-urilor inter-culturale din 
Moldova.  

În ultimii 10 ani, Moldova a acumulat o experienţă bogată în organizarea unor evenimente 
speciale prilejuite de diverse sărbători naţionale, religioase etc., la care participă mii de 
oameni de diferite naţionalităţi, vârste şi condiţii sociale şi care sunt foarte eficiente pentru 
promovarea coeziunii sociale şi înţelegerii reciproce. Multe din aceste evenimente sunt 
organizate şi finanţate de companii private.  

4.2.5 Pluralismul mediatic şi diversitatea de conţinut  

Deşi cota mediei independente din Republica Moldova este suficient de mare, numai 20 la 
sută din săptămânale, cotidiene, reviste şi mijloace audiovizuale şi-au menţinut în mod 
principial statutul de medii independente. Restul de aproximativ 40%, aparţinând unor 
persoane particulare sau unor grupuri de jurnalişti, şi-au cedat parţial independenţa şi fac 
politica unor partide, companii, etc. În 2005, statistica consemnează 147 de reviste şi 
publicaţii similare şi 226 cotidiene în Moldova. 

La insistenţa Guvernului şi Ministerului Finanţelor, Statul a suspendat în 1995 finanţarea 
pentru revistele de cultură. În consecinţă, două reviste ("Columna" şi "Codru") au încetat 
să funcţioneze, altele 8 (săptămânalul "Literatura şi Arta", revistele cu apariţie lunară 
"Basarabia", "Contrafort", "Semn", “Viaţa Basarabiei”, "Atelier", "Limba Română" şi 
trimestrialul "Sud-Est") supravieţuind datorită susţinerii unor companii private, organizaţii 
non-guvernamentale, fundaţii. Institutul Cultural Român şi Fundaţia Culturală Română au 
contribuit de asemenea la susţinerea revistelor culturale. Deşi aproape toate aceste reviste 
şi-au păstrat numărul lor constant de cititori, periodicitatea şi tirajul lor s-a diminuat în 
rezultatul finanţării sporadice. 
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În afara revistelor culturale, 8 săptămânale şi 12 cotidiene abordă din când în când subiecte 
culturale. 

Tirajul anual al revistelor şi publicaţiilor periodice a crescut de la 3.5 milioane de 
exemplare în 2002 la 7.0 milioane în 2006. Cota ediţiilor în limba română s-a majorat de 
asemenea de la 34% în 2002 la 48% în 2005. Mai dificilă este situaţia referitor la editarea 
ziarelor, tirajul unic al cărora a rămas acelaşi pe parcursul acestor ani 1.2 – 1-5 milioane de 
exemplare. Conform datelor sociologice, pentru 80% din populaţia Republicii Moldova 
principala sursă de informaţie este televiziunea şi doar 26% recepţionează informaţia din 
media tipărită. Atitudinea populaţiei din Moldova faţă de produsul mass mediei scrise este 
determinată de condiţiile sociale şi economice dificile. Statistica datelor bugetare casnice 
arată că în 2006 circa 0.43% din totalul bugetului casnic (iar în mediul rural doar 0,27%) se 
referă la producţia mediei scrise.  

Pe teritoriul Republicii Moldova funcţionează 190 de studiouri TV şi 42  staţii radio.  
Toate aceste staţii şi studiouri activează în baza unor licenţe emise de către Consiliul 
Coordonator al Audiovizualului şi în conformitate cu grila de emisiuni anunţată, în care 
sunt reflectate cerinţele legale ale Consiliului. Legea Audiovizualului şi deciziile 
Consiliului obligă fiecare canal să emită, cel puţin, 65% din volumul emisiunilor în limba 
de stat a ţării; 20 la sută muzică autohtonă din totalul emisiunilor muzicale; cel puţin 30% 
de emisiuni cu tematică culturală şi educaţională.  

De fapt, marea majoritate a acestor studiouri retransmit programe TV şi radio din Rusia, 
România, Ukraina şi alte ţări, cu cota lor specifică de emisiuni culturale. Acesta este 
motivul pentru care datele statistice în acest subiect se referă doar la programele transmise 
de Compania “Teleradio-Moldova”. Cotele emisiunilor cu destinaţie culturală din cadrul 
companiei sunt următoarele: Radio-Moldova – 34.5%; TV-Moldova 1 – 23% în limba 
româna şi 3% în limbile minorităţilor etnice.  

Cota emisiunilor autohtone (în cadrul aceleiaşi companii) este de 91.4% iar a celor străine 
–8,6%. 

Uniunea Jurnaliştilor din Moldova, ONG Centrul Jurnalismului Independent, alte câteva 
cluburi în acest domeniu organizează dezbateri referitor la etica profesională şi, pe de altă 
parte, sprijină media locală în lupta cu cenzura autorităţilor şi presiunile din partea unor 
grupuri interesate de afaceri sau politice. 

4.2.6 Industrii culturale: politici şi programe de dezvoltare  
În ultimii 3 ani, cinematografia, editurile, radioul şi televiziunea au fost printre domeniile 
cele mai afectate de înlocuirea programelor de dezvoltare socială şi culturală cu strategiile 
politice ale partidului de guvernământ. Astfel, în 2005 alocaţiile pentru producerea de 
filme de la bugetul de stat au crescut de câteva ori (de la 200.000 lei în 2002 la 1 988 100 
lei în 2005), însă toate aceste fonduri au fost folosite pentru realizarea filmelor la Comanda 
de Stat. Din aceleaşi motive politice, au fost suspendate pentru un termen de aproape un an 
emisiunile postului de radio "Antena C" şi cele ale televiziunii "EURO TV". Revistele 
independente "Timpul", "Jurnal de Chişinău", "Moldavskie Vedomosti etc., au fost 
sancţionate cu milioane de dolari pentru opiniile lor critice, în scopul de a le determina 
falimentul şi lichidarea. 

În 2003, pe lângă Departamentul Cinematografie al Ministerului  Culturii a fost creată SA 
"Moldcinema", responsabilă pentru constituirea  bazei de date şi pentru administrarea 
patrimoniului şi reconstrucţiei cinematografelor din teritoriu. În aceeaşi perioadă, pentru 
prima dată în ultimii 12 ani SA "Moldova-film" şi studioul "Flux-film" au realizat o 
peliculă de lung metraj - filmul "Patul lui Procust". 
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Conform raportului anual al Ministerului, situaţia în domeniul cinematografiei s-a 
schimbat substanţial pe parcursul anului 2006. Alocaţiile de la bugetul de stat au crescut de 
la 1 988 100 lei în 2005 la 6 450 000 lei în 2006, inclusiv 5 milioane pentru repararea şi 
renovarea cardinală a principalului studiou “Moldova-Film”. În aceiaşi perioadă au fost 
elaborate un şir de documente normative importante: Regulamentul cu privire la Fondul 
Naţional de Cinematografie; Regulamentul privind finanţarea Comenzii de Stat în 
domeniul cinematografiei; Regulamentul cu privire la Concursul de proiecte 
cinematografice pentru Comanda de Stat; Regulamentul cu privire la modul de întreţinere a 
ÎS “Registrul cinematografie” şi Regulamentul cu privire la clasificarea, distribuirea şi 
demonstrarea publică a producţiei cinematografice. Producătorii de film din Moldova au 
participat la Festivalul internaţional de Film şi Artă din Italia, Festivalul internaţional al 
ţărilor CIS şi Baltice “Novoie Kino, XX vek” din Federaţia Rusă, Fesivalul producătorilor 
independenţi de film din România. La Chişinău au fost organizate săptămânile filmului 
belarus, indian, israelitean, francez şi român.  

44 de cinematografe şi instalaţii cinematografice rurale  şi 13 municipale sunt vizitate 
anual de, respectiv, 5 000 şi 26 000 spectatori. 7 cinematografe private în oraşele Chişinău 
şi Bălţi îşi prelungesc, în mare parte din cauza preţului substanţial al biletului de intrare, 
programele cu diverse reprezentaţii, prezentări de produse, loterii etc. 

În plus la companiile "Teleradio-Moldova" şi "EURO TV", în Republica Moldova 
funcţionează două companii TV private: NIT (Noi Televiziuni Informaţionale) şi 
Compania Mixtă Moldo-Americană căreia îi aparţine un sistem amplu de transmisiuni prin 
cablu şi eter.  

In 2004, cota editurilor de stat Cartea Moldovei si Lumina in totalul producţiei editoriale a 
constituit 2.3%, restul cărţilor fiind editate de cele trei edituri private "Cartier", "Litera" şi 
"Prut Internaţional" şi editura independentă "Arc", fondată de către Fundaţia Soros 
Moldova care promovează propria lor politică în domeniu şi activează în corespundere cu 
cerinţele pieţii de carte. 

Deoarece piaţa de carte din Moldova este mică şi săracă, editurile exportă 80% din totalul 
ediţiilor în România. Această situaţie dificilă de pe piaţa cărţii a fost cauzată de distrugerea 
fostei reţele sovietice de distribuţie a cărţii prin intermediul librăriilor specializate şi lipsa 
unor soluţii alternative dar şi de posibilităţile reduse de cumpărare ale populaţiei.  

În ceea ce priveşte  show business-ul din Moldova, el rămâne mult în urma ţărilor vecine, 
mai ales România şi Rusia, şi este influenţat de pieţele show business din aceste state.  

Piaţa publicitară din Moldova se dezvoltă într-un ritm dinamic crescând în fiecare an cu  
25-40%. În 2006, volumul afacerilor în publicitate a constituit peste 14 milioane de dolari 
USA. 80% din circuitul financiar publicitar din Moldova reprezintă finanţe din afara ţării, 
aduse de agenţiile străine.  

Organizaţia non-guvernamentală OWH TV Studio organizează ateliere de creaţie pentru 
tinerii profesionişti în domeniu, festivaluri internaţionale de film documentar, şcoli de vară 
vizând producţia de film etc., cu participarea experţilor internaţionali. Acelaşi Studio are o 
vastă experienţă de colaborare cu organizaţii internaţionale ca ONU, Alianţa Franceză, 
USAID etc. 

În Republica Moldova nu există o definiţie explicită a termenului de industrii culturale. 

4.2.7 Politica de angajare în domeniul culturii 
Ultimele date privind numărul angajaţilor în sectorul cultural arată o semnificativă creştere 
a cifrei acestora (de la 9 012 lucrători în 2004 la 12 504 angajaţi în 2005), ceea ce poate fi 
explicat prin faptul că statistica pentru anul 2005 a inclus în această categorie lucrători din 
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numeroasele agenţii de turism, sanatorii, săli de sport etc. Dintre aceştia, 4 709 sunt bărbaţi 
şi 7 795 sunt femei.  

În Republica Moldova nu există o statistică a angajaţilor pe cont propriu iar în 
nomenclatorul ocupaţiilor lipseşte noţiunea de liber profesionist. 

Salariul mediu lunar al angajaţilor în sfera socială, inclusiv în cultură, educxaţie, medicină 
etc. este de circa 1 000 lei. Pentru comparaţie, minimul de existenţă constituie 766.1 lei; 
salariul mediu lunar în ţară – 1 500.7 lei; costul lunar al coşului minim de consum – 1 900 
lei. 

Cu excepţia eforturilor Ministerului Culturii de a menţine fondurile pentru achiziţii (de 
carte, publicaţii, picturi, etc.) şi de a păstra sistemul de instituţii culturale ce asigură 
dezvoltarea spirituală, nu există alte strategii speciale pentru stimularea activităţii în 
sectorul cultural. 

4.2.8 Noile tehnologii şi politica culturală 
Începând cu anul 2003, principalul responsabil pentru strategia de stat privind "informaţia 
în societate" în Moldova este Departamentul Tehnologii Informaţionale. Însă, ameliorarea 
în domeniul informaticii a început cu ani în urmă la iniţiativa Fundaţiei Soros Moldova. 
Aceleiaşi FSM îi aparţin cele mai ample programe de modernizare a sectorului cultural. 
Astfel, Biblioteca Naţională,  Biblioteca Naţională pentru Copii, bibliotecile ştiinţifică şi 
universitară au fost utilate cu echipamente hardware şi software (Sistemul Bibliotecar 
Integrat TINLIB). Mai recent, SFM a realizat un proiect de dotare cu o bază de date 
performanta Academia de Teatru, Muzică şi Arte Plastice. 

La 25 martie 2005, guvernul Republicii Moldova a aprobat Strategia Naţională privind  
Societatea Informaţională  “Moldova Electronică”, un document elaborat în cadrul unui 
proiect guvernamental special şi susţinut de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. 
Strategia include un foarte important capitol întitulat “E-Cultură”, noţiune reprezentînd o 
nouă formă de promovare a valorilor culturale, prin crearea versiunilor electronice pentru 
edituri, biblioteci, patrimoniu, arhive, arte vizuale, arte muzicale, teatre, filme, asociaţii de 
creaţie şi şcoli de instruire artistică.  

Sarcinile de scurtă durată (2005 –2007) ale Strategiei sunt: 

•  actualizarea cadrului cultural legal, în scopul  implementării în legislaţia culturală a 
serviciilor E-Cultură ; 

•  crearea secţiilor E-Cultură în cadrul administraţiei culturale centrale publice, în scopul 
coordonării la nivel national a procesului de implementare a tehnologiilor 
informaţionale în instituţiile culturale; 

•  crearea unui Centru  digital pentru patrimoniul cultural ; 
•  crearea unor centre multimedia în principalele instituţii culturale ale ţării; 
•  crearea bazelor de date privind patrimoniul mobil şi imobil; 
•  crearea bibliotecii naţionale digitale. 

Sarcinile pe termen mediu (până în 2010) şi termen lung (după 2010) enumără: 

•  crearea spaţiului informational integrat în domeniul culturii; 
•  crearea unui e-portal pentru comunităţile culturale; 
•  crearea unui Centru mobil de digitalizare a patrimoniului cultural; 
•  asigurarea accesului deplin al populaţiei la serviciile e-cultură prin integrarea 

sistemului informaţional naţional de biblioteci, muzee, arhive, teatre, edituri şi alte 
instituţii culturale şi integrarea acestora în sistemele informaţionale europene şi 
mondiale. 
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Sistemul prevede câteva mii de studenţi şi elevi şi oferă o elită profesională de un calibru 
remarcabil. 

Este impresionant faptul că într-o perioadă atât de dificilă pentru Republica Moldova, 
studenţii şi absolvenţii acestor şcoli sunt apreciaţi la cel mai înalt nivel în cadrul unor 
prestigioase competiţii internaţionale sau festivaluri în artă. 

4.2.9 Politica şi problematica privind patrimoniul 
Parlamentul elaborează politica de stat în domeniul protecţiei monumentelor, cadrul juridic 
inerent unei protecţii cât mai eficiente a moştenirii culturale, aprobă Registrul 
monumentelor ocrotite de stat, programele de stat privind protecţia patrimoniului şi 
finanţarea acestor programe. 

Guvernul prepară Registrul monumentelor ocrotite de stat, programele de conservare, 
restaurare şi punere în valoare a acestor monumente, asigură finanţarea programelor 
respective de la bugetul de stat şi prin atragerea surselor extrabugetare. 

Organele administraţiei publice locale sunt responsabile de evidenţa monumentelor de 
importanţă judeţeană şi locală, de finanţarea activităţilor legate de protecţia acestor 
monumente. În scopul prevenirii deteriorării monumentelor, organele de stat de ocrotire a 
monumentelor sunt obligate să întocmească zonele de protecţie a monumentelor incluse în 
Registru, iar intervenţiile de orice tip în aceste zone de protecţie urmează a se desfăşura în 
conformitate cu Regulamentul privind zonele protejate. 

În cadrul Ministerului Culturii problemele ce ţin de evidenţa, conservarea şi punerea în 
valoare a patrimoniului cultural sunt coordonate de Direcţiile Patrimoniu Cultural şi Arte 
Plastice - structuri bugetare care au drept sarcină girarea patrimoniului cultural al 
Republicii Moldova. Direcţiile respective sunt responsabile de vestigiile istorice, de 
patrimoniul arhitectural, de întreaga activitate ce ţine de protecţia patrimoniului cultural 
naţional imobil şi mobil, supraveghează respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul 
respectiv, gestionează arhivele şi registrele care se referă la procesul de protecţie a 
monumentelor. De competenţa Direcţiilor ţine perfectarea programelor de stat privind 
protecţia monumentelor, organizarea studiului impactului transformărilor urbanistice şi de 
amenajare a teritoriului asupra monumentelor de arheologie, supravegherea săpăturilor 
arheologice. Specialiştii Direcţiilor oferă diverse servicii de avizare şi consultanţă în 
problemele legate de patrimoniul cultural pentru responsabilii din organele administrării 
publice centrale şi locale, pentru profesionişti, cercetători în domeniu, studenţi ş.a. 

Ministerul Culturii a iniţiat crearea unui Fond extrabugetar pentru susţinerea activităţilor 
de protecţie a patrimoniului cultural, care urmează a fi completat cu surse acumulate din 
diverse activităţi legate de monumentele din republică: darea în chirie a clădirilor 
proprietate de stat cu statut de monument protejat şi a terenurilor aferente care constituie 
zona de protecţie a acestora, utilizarea imaginilor şi referirilor directe la bunuri culturale 
mobile şi imobile din patrimoniul cultural al statului, comercializarea bunurilor culturale 
cu valoare de anticariat, din donaţii şi sponsorizări, fonduri obţinute în cadrul programelor 
de asistenţă tehnică şi colaborare internaţională etc. Sursele acumulate în acest fond 
urmează a fi utilizate exclusiv pentru activităţile prioritare privind protecţia patrimoniului 
cultural naţional. 

La 1 iunie 2004, Ministerul Culturii a fost acceptat ca partener la elaborarea proiectului 
PNUD (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare) în Republica Moldova "Formularea 
strategiei naţionale privind Societatea Informaţională şi dezvoltarea tehnologiilor în 
Moldova". În acest proiect vor fi implicate domeniile Biblioteci, Edituri şi Patrimoniu. 

În noua structură a Ministerului Culturii, Direcţia Patrimoniu şi Resurse Turistice şi două 
agenţii (Agenţia pentru Inspecţia şi Restaurarea Monumentelor şi Agenţia pentru 
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Administrarea Arealului Naţional Turistic) vor fi responsabile pentru managementul 
patrimoniului cultural al Moldovei. 

4.2.10 Egalitatea de genuri şi politicile culturale 
Peste 220 organizaţii de pe întreg teritoriul Republicii Moldova sunt întrunite sub egida 
Forului Organizaţiilor de Femei din Republica Moldova şi a programelor acestuia privind 
statutul social al femeii. Între ele, 18 associaţii reprezintă problematica de  gender din 
cadrul unor diverse grupuri etnice. Consiliul Naţional al Femeilor şi Centrul Naţional al 
Femeii de Studii şi Informare sunt preocupate de sprijinul procesului de adaptare al femeii 
la condiţiile economiei de piaţă, de protejarea valorilor feminine şi promovarea femeilor în 
funcţii decisive. Programul Fundaţiei Soros Moldova privind egalitatea de genuri, în 
cooperare cu alte 18 ONG-uri, realizează diverse activităţi în vederea soluţionării 
multiplelor probleme din domeniu. Representanţi ai celui de-al treilea sector, Clubul 
Femeilor Jurnaliste Zece Plus, Asociaţia of Esteticienilor, Asociaţia Femeilor Virtuoase, 
Clubul Politic al Femeilor 50/50, Asociaţia Natională a femeilor-inventatori etc., au drept 
scop susţinerea activităţilor profesionale în domeniul creaţiei artistice, ştiinţifice şi tehnice,  
organizarea diverselor acţiuni culturale, încurajarea participării femeii în viaţa culturală, 
socială şi politică a ţării. 

În cadrul organizaţiilor culturale, în care femeile constituie în mod tradiţional majoritatea 
membrilor, doar aproximativ 5% din totalul lor se află în posturi de conducere. În sistemul 
Ministerului culturii şi turismului, femeile cu funcţii decisive constituie 10 la sută din 
colaboratori. 

 

4.3 Alte dezbateri şi probleme relevante 
In septembrie 2003, asociatia „Alternativa noua“, in colaborare cu Centrul de Politici 
Culturale a lansat proiectul „Identificarea şi implementarea unor mecanisme eficiente de 
finanţare a culturii în Republica Moldova“. Proiectul este susţinut de Programul pentru 
Politici Culturale al Fundaţiei Culturale Europene, asociaţia ECUMEST, Fundaţia Soros 
Moldova şi Conciliul Europei, şi are drept scop investigarea mecanismelor de finanţare a 
culturii în diferite ţări, analiza lor comparată şi reforma sistemului existent de finanţare din 
Moldova. 

În procesul implementării proiectului, grupe de lucru formate din specialişti în 
managementul cultural au colectat şi analizat mai multe mecanisme de finanţare a culturii 
în Moldova şi în alte ţări, a determinat starea de lucruri din instituţiile culturale locale. 

În urma acestei munci de investigare, au fost făcute o serie de sugestii care ar fi putut fi 
folosite drept temei pentru reforma mecanismelor de finanţare culturală din Moldova. 
Propunerea de bază a experţilor a fost cea de a institui în Moldova un Fond Cultural, 
organizaţie publică autonomă a proiectului (din martie pînă în iunie, 2004), trei grupe de 
experţi naţionali şi internaţionali şi-au concentrat atenţia asupra aspectelor legale, 
organizaţionale şi financiare ale viitoarei instituţii, au conceput şi dezvoltat un model al 
Fondului Cultural din Moldova. Rapoartele şi materialele acestei etape au fost discutate în 
cadrul uniunilor şi asociaţiilor de creaţie.  

Cele mai relevante probleme apărute pe parcursul acestor discuţii publice au constituit 
motivul şi tematica conferinţei internaţionale “Modele de finanţare a instituţiilor culturale”, 
care a avut loc la Chişinău la 16 octombrie 2004. La conferinţă,  experţi din Estonia, 
Ungaria, Romania au prezentat în detaliu structura şi activităţile organizaţiilor responsabile 
pentru finanţarea culturii din ţările lor, participanţii la conferinţă au fost informaţi despre 
obiectivele şi activităţile Programului Politici Culturale al Fundaţiei Culturale Europene. 
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Actualmente, proiectul de lege privind Fondul Cultural din Moldova este încă examinat la 
Ministerul Culturii şi Turismului. 

Din decembrie 2006 până în decembrie 2007, Programul Politici Culturale al Fundaţiei 
Soros Moldova în cooperare cu Fundaţia Culturală Europeană realizează proiectul-pilot 
“Viziuni de viitor: politica culturală a Moldovei de la schimbare la viabilitate”. Proiectul 
reprezintă prima etapă a proiectului-pilot de trei ani al Fundaţiei Culturale Europene 
“Redresarea capacităţilor de dezvoltare a Moldovei prin consolidarea sectorului cultural”, 
desfăşurat în colaborare cu Fundaţia Soros Moldova.  

Scopul proiectului este de a identifica problemele cu care se confruntă sectorul cultural şi a 
propune soluţii viabile pentru ele; de a elabora programe de training destinate operatorilor 
din domeniul culturii şi a constitui un grup de profesionişi traineri/consultanţi/experţi care 
vor asigura desfăşurarea unui program de instruire şi consultanţă pentru administratorii 
culturali din teritoriu şi managerii din domeniile decizional, organizatoric, planificare 
strategică, colectare de fonduri etc. la etapele următoare ale proiectului. 

În vederea realizării acestor obiective, Fundaţia Soros Moldova a organizat 5 mese rotunde 
cu participarea reprezentanţilor din cele mai importante sectoare culturale: Artele de 
spectacol, Literatura, Artele vizuale, Industriile culturale şi Casele de cultură. Experţii 
(câte unul pentru fiecare din aceste sectoare) au elaborat câteva subiecte-cheie pentru 
dezbateri: 

•  Starea actuală în domeniul X; 
•  Protejarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural. Păstrarea identităţii culturale; 
•  Reformarea raportului Stat versus Cultură; 
•  Finanţarea culturii: diversificarea surselor de finanţare; 
•  Descentralizarea actului cultural şi asigurarea accesului egal al populaţiei la valorile 

culturale; 
•  Rolul actului cultural în soluţionarea problemelor comunităţii.  

Între 21-22 iunie, 2007 în localitatea turistică Vadul lui Vodă din Moldova a avut loc 
conferinţa internaţională “Politica culturală a Republicii Moldova în perioada de tranziţie: 
experienţă, provocări, viabilitate, perspective”. Conferinţa a întrunit artişti, manageri  din 
cele mai importante instituţii culturale, factori de decizie din domeniul culturii de pe întreg 
teritoriul ţării, reprezentanţi ai Fundaţiei Culturale Europene şi a altor organizaţii 
internaţionale, ataşaţi culturali ai ambasadelor străine din Moldova. Participanţii au 
discutat asupra rapoartelor şi prezentărilor pregătite de către experţii locali şi străini în baza 
problemelor identificate la mesele rotunde. În cea de-a doua parte a conferinţei, 
participanţii au fost divizaţi în 4 ateliere de lucru, în cadrul cărora au fost discutate şi 
trasate principalele instrumente, măsuri şi strategii care urmează a fi promovate în politica 
culturală a Republicii Moldova.  
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5. Legislaţia în domeniul culturii 

5.1 Legislaţia generală 

5.1.1 Constituţia 
În conformitate cu paragraful 1,  articolul  32 al Constituţiei, în Republica Moldova 
"oricărui  cetăţean îi este garantată libertatea gândirii, a opiniei, precum  şi libertatea 
exprimării în public prin cuvânt, imagine sau prin alt mijloc posibil". Paragrful 3 al 
articolului 33 prevede că " statul contribuie la păstrarea,  la dezvoltarea şi la propagarea 
realizărilor culturii şi ştiinţei, naţionale şi mondiale". Acelaşi articol stipulează că " 
libertatea creaţiei artistice şi ştiinţifice este garantată". În conformitate cu paragraful 2 al 
articolului 33 "dreptul cetăţenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor morale şi 
materiale ce apar în legătură cu diverse  genuri de creaţie intelectuală sînt apărate de lege". 

5.1.2 Divizarea jurisdicţiei 
Cu excepţia a 2 municipii, Chişinău şi Bălţi, şi a Unităţii Teritorial-Administrative Găgăuz 
Yeri care pot, în conformitate cu autonomia lor relativă, să dispună de propria lor politică 
bugetară, administraţia locală trebuie să apeleze pentru a primi fonduri de la bugetul de stat 
la Ministerul Culturii (sau direct la Parlament ori Preşedinţie, în cazuri ieşite din comun), 
pentru proiecte care prezintă interes la nivel naţional. Colegiul Ministerului Culturii 
dispune de puterea de a aproba sau a  respinge finanţarea parţială a acestor proiecte. Unele 
activităţi culturale locale, cum ar fi restaurarea instituţiilor de profil sau cheltuielile de 
călătorie pentru participarea la festivalurile naţionale şi internaţionale, care au loc în 
Moldova  sau în străinătate sunt finanţate de la bugetul local. 

Principalele legi de reglemetare a competenţelor la nivel central/local/regional sunt 
următoarele: 

•  legea cu privire la Administraţia Publică Locală nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998, 
modificată în 20 iunie, 2002; 

•  pachetul de Legi şi Decizii cu privire la statutul legal al Unităţii Teritorial-
Administrative Autonome Găgăuz Yeri; 

•  legea cu privire la statutul municipiului Chişinău nr. 431-XIV din 19 aprilie, 1995. 

5.1.3 Alocarea din fonduri publice 
Fiecare Decizie a Guvernului privind distribuirea banilor publici în Republica Moldova 
este expediată pentru dezbateri în Comisiile parlamentare, apoi este legalizată de către 
Parlament prin o lege cu un singur  articol. Decizia cu privire la distribuirea fondurilor 
publice în raioane sau municipii aparţine în ultimă instanţă Consiliului raional sau 
municipal.  

5.1.4 Cadrul securităţii sociale 
Cu excepţia prevederilor generale din Constituţia Republicii Moldova şi din Legea 
Culturii, în Moldova nu există legi specifice privind securitatea socială. 
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5.1.5 Legi privind taxele 
Noua Lege privind Filantropia şi Sponsorizarea nr. 1420-XV din 31 octombrie 2002 
prevede scutiri de taxe şi susţinere pentru 80% din activităţile organismelor filantropice, 
însa în condiţii absolut neclare. 

Din 2002, cu un TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată) de 20% sunt taxate veniturile extra-
bugetare ale instituţiilor culturale, provenite din arenda spaţiilor libere şi din alte servicii. 
Cărţile, ediţiile, publicaţiile culturale, filmele, costul biletelor de intrare, lucrările artistice 
etc., sunt scutite de TVA în Republica Moldova. 

5.1.6 Legile muncii 
Codul Muncii constituie legislaţia generală a muncii, valabilă şi în domeniul culturii. 

5.1.7 Clauze privind dreptul de autor 
Problemele copyright-ului sunt tipice pentru perioada de tranziţie. Pînă la dezmembrarea 
URSS, drepturile de autor ale oamenilor de creaţie sunt protejate de către Secţia din RSSM 
a Agenţiei unionale pentru Drepturile de autor, reorganizată, în 1991, în Agenţia de Stat 
pentru Drepturile de autor a Republicii Moldova. Instituţia administrativă creată continuă, 
însă, să se bazeze în activitatea sa pe structurile vechi. Cu toate că Legea privind drepturile 
de autor şi conexe a fost adoptată în 1995, Agenţia nu este conexată până în prezent la 
organismele internaţionale. În anul 2000, a fost creată Asociaţia "Drepturi de Autor şi 
conexe" (organizaţie neguvernamentală), care a preluat funcţiile de protejare a drepturilor 
de autor. 

Regimul de copyright este, însă, ineficient. De aceea este necesar de a găsi soluţii pentru: 

•  crearea cadrului legislativ pentru întregul sistem de consum şi difuzare a produsului 
cultural; 

•  formarea reţelei serviciului de copyright, care să reflecte noile relaţii bazate pe sistemul 
economiei de piaţă; 

•  aducerea în concordanţă a nivelului de eficienţă a regimului de copyright şi capacitatea 
de cumpărare a consumatorilor autohtoni. 

Modificarile din 8 februarie 2003 vizeaza un cadru largit al aplicarilor Legii privind 
drepturile de autor şi conexe: bazele de date, concertele, fonogramele, programele de 
computator, emisiile audio-vizuale, drepturile imprumutului public. 

Astfel, platile pentru reproduceri sunt prevazute in Articolul 19 al Legii privind drepturile 
de autor şi conexe modificate. In conformitate cu Articolul 19 (2) scriitorii si autorii de 
opere de arta au dreptul sa fie remunerati in cazul reproducerii operei lor. 

Articolele 20 si 21 ale Legii privind drepturile de autor şi conexe modificate prevad 
onorarii pentru  folosinţa sau imprumutul privat al operelor de arta si un numar redus de 
îmrumuturi gratuite pentru biblioteci, arhive si instituţii educationale. 

5.1.8 Legi privind protecţia datelor 
Legea modificată privind drepturile de autor prevede protecţia datelor de bază 

5.1.9 Legi lingvistice 
Vezi capitolul 4.2.3. 
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5.2 Legislaţia în cultură 
Legea Culturii nr. 413-XIV din 27 mai, 1999 dezvoltă principiile constituţionale, care 
guvernează domeniul culturii. 

Domeniul de aplicare a legii cuprinde o paletă largă de activităţi culturale: literature, 
teatrul, muzica, artele plastice, arhitectura,cinematografia, radiodifuziunea şi televiziunea, 
arta fotografică, designul, circul, arta populară, muzeele, arhivele şi bibliotecile, editarea 
de cărţi, cercetarea ştiinţifică, turismul cultural. În conformitate cu articolul 19 al legii, 
instituţiile de cultură pot fi create şi active în baza proprietăţii de stat şi municipale, a 
asociaţiilor publice, uniunilor de creaţie, organizaţiilor religioase, organizaţiilor 
internaţionale, statelor străine, persoanelor fizice şi juridice, inclusive străine. Instituţiile de 
cultură pot fi create de către autorităţile administraţiei publice centrale de profil sau locale, 
de către persoane juridice, precum şi de personae fizice, indiferent  de cetăţenie. 

În concordanţă cu articolul 21 al legii, instituţiile de cultură îşi acoperă cheltuielile din 
mijloacele fondatorului, din veniturile provenite din propria activitate, precum şi din alte 
mijloace şi încasări, permise de legislaţia în vigoare. 

Legile care urmează stabilesc scopurile, funcţionarea, structura şi procedurile generale de 
susţinere a sectoarelor specifice ale culturii:  

•  legea privind ocrotirea monumentelor nr.1530-XII din 22 iunie, 1993; 
•  legea privind fondul arhivistic al Republicii Moldova nr. 880-XII din 22 ianuarie, 

1992; 
•  legea cu privire la biblioteci nr 286-XIII din 6 noiembrie, 1994; 
•  legea cu privire la activitatea editorială nr. 939-IV din 20 aprilie, 2000; modificată în 

17 august, 2001; 
•  legea cu privre la teatre, circuri şi organizaţii concertistice nr. 1421-XV din 31 

octombrie, 2002; modificată în 31 octombrie, 2003 şi în 18 decembrie, 2003; 
•  legea audiovizualului nr. 603-XIII din 3 octombrie, 1995; 
•  legea muzeelor nr.1596-XV din 12 decembrie, 2002; 
•  legea privind activitatea arhitecturală nr. 1350 – XIV din 27 februarie, 2001; 
•  legea cu privire la Cinematografie nr. 386 din 25 noiembrie 2004. 

Nici una din legile enumerate anterior nu conţine mecanisme concrete de finanţare, astfel 
încît există o mare discrepanţă între legislaţie şi realitate în Republica Moldova. Astfel, 
actuala legislaţie nu stimulează actul de creaţie, nu sprijină oamenii de artă şi nu crează 
posibilităţi egale pentru dezvoltarea creaţiei şi afacerilor în sectorul cultural.  

 

5.3 Legi în diverse sectoare culturale 

5.3.1 Arta plastică şi decorativă 

Cu excepţia Legii Culturii şi a unor prevederi legale din legile muzeelor, protecţiei 
monumentelor şi a fondurilor arhivistice, în Republica Moldova nu există un cadru legal 
specific pentru sectorul Arte vizuale. Cu toate acestea, trebuie de menţionat că pentru 
scriitori şi artişti, în marea lor majoritate liber profesionişti, este necesar un cadru legal 
special vizând activităţile şi drepturile lucrătorilor pe cont propriu, care încă nu a fost 
adoptat în Moldova. 
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5.3.2 Artele interpretative şi Muzica 
În conformitate cu articolul 4 al legii cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice, 
obiectivul şi sarcinele legii nominalizate reies din strategia statului în aceste sectoare 
culturale. Această strategie face parte integrantă din politica  culturală a statului şi se 
bazează pe recunoaşterea importanţei artei spectacolului ca element esenţial al culturii, ca 
mijloc de păstrare a conştiinţei naţionale şi a limbilor care funcţionează pe teritoriul 
Republicii Moldova, ca una din instituţiile primordiale ale statului de susţinere, asanare, 
dezvoltare a vieţii morale şi spirituale a societăţii.  

Articolele 5, 6, 7 preconizează disponibilitatea statului de a crea pentru teatre, circuri şi 
organizaţii concertistice, indiferent de tipul de proprietate, condiţii economice şi juridice de 
activitate. Statul garantează drepturile şi interesele lor legitime, contribuie la dezvoltarea 
concurenţei libere, loiale între creatori, asigură posibilităţi egale în folosirea potenţialului 
intelectual şi artistic al ţării, a resurselor tehnico-materiale, naturale, de muncă, de finanţare 
şi informative. 

Potrivit legii, instituţiile de spectacol au drepturi nelimitate în a-şi diversifica repertoriul, a 
întreprinde deplasări atât în limitele ţării cât şi în străinătate, a monta spectacole în afara 
Republiciii Moldova, a înfiinţa în cadrul instituţiei studiouri pentru tinerii artişti şi nu în 
cele din urmă, a-şi diversifica sursele de venituri extra-bugetare.  

5.3.3 Patrimoniul cultural 
Actualul cadru legal şi organizatoric privind patrimoniul cultural şi istoric al Moldovei este 
bazat pe legea cu privire la protecţia monumentelor şi legea muzeelor. Potrivit legii cu 
privire la protecţia monumentelor, monumentele constituie obiecte ori ansambluri de 
obiecte cu valoare isorică, artistică sau ştiinţifică care reprezintă mărturii ale evoluţiei 
civilizaţiilor pe teritoriul ţării, precum şi ale dezvoltării spirituale, politice, economice şi 
sociale şi care sunt înscrise în registrul monumentelor ocrotite de stat. 

În noţiunea de monument sunt incluse atât bunuri culturale imobile, cât şi mobile. Din 
categoria monumentelor imobile fac parte monumente aparte: obiectele naturale cu valoare 
geologică, biologică, zoologică, arheologică, etnografică, istorică, clădiri, construcţii, 
monumente în cimitire, opere de artă monumentală şi de arhitectură, tumuli, stele funerare, 
morminte antice izolate, fortificaţii, drumuri, poduri, apeducte antice şi medievale,etc. 
Registrul monumentelor este constituit pe baza investigaţiilor pluridisciplinare, fiind avizat 
şi propus spre aprobare Parlamentului prin Guvern de către Ministerul Culturii. 

În corespundere cu legislaţia în vigoare, hotărârile organelor de stat pentru protecţia 
monumentelor referitoare la evidenţa, studierea, protejarea, conservarea, restaurarea şi 
punerea în valoare a monumentelor sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi 
juridice, iar condiţiile exercitării dreptului de proprietate asupra monumentelor, inclusiv 
restricţiile stabilite de lege, se extind asupra tuturor subiectelor dreptului de proprietate, 
indiferent de tipul de proprietate şi titlul juridic al deţinătorului. 

Dreptul de a dispune referitor la monumentele de stat sub formă de bunuri imobile este 
exercitat, conform legii, de Parlament, de consiliile judeţene, municipale, orăşeneşti şi 
comunale, în dependenţă de categoria monumentului protejat: de importanţă naţională, 
judeţeană sau locală. 

Dreptul de a dispune referitor la monumentele sub formă de bunuri mobile este exercitat, 
respectiv, de către Guvern, prefecturi şi primării. 

Legea muzeelor stabileşte cadrul legal general de organizare şi funcţionare a  muzeelor din  
Republica Moldova. 
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Conform Articolului 2 al Legii, statul garantează condiţii egale pentru organizarea şi 
funcţionarea  muzeelor, indiferent de profilul şi tipul de proprietate ale acestora 

Muzeele sunt instituţii non-comerciale care exercită funcţii de constituire şi dezvoltare a 
patrimoniului muzeal în conformitate cu profilul muzeului, de cercetare şi promovare a 
patrimoniului muzeal în scop educaţional şi cognitiv. Elaborarea şi derularea de proicte 
culturale şi ştiinţifice în vederea dezvoltării spiritului comunitar, elaborarea şi editarea 
cataloagelor de colecţii muzeale şi a altor publicaţii ştiinţifice, realizarea schimburilor şi 
cooperării inter-muzeale, interne şi internaţionale (art. 5 şi 6). 

Art. 16 reglementează şi specifică modalităţile de organizare a muzeelor de către persoane 
fizice şi juridice, drepturile şi obligaţiile organizatorilor.  

Finanţarea muzeelor aflate în proprietatea publică a statului se asigură din surse bugetareşi 
speciale, iar cea a activităţilor muzeale poate fi asigurată, pe bază de proiecte şi programe 
avizate şi aprobate, de la bugetul de stat, de la bugetele locale sau prin cofinanţare publică 
şi privată, indiferent de subordonare sau tipul de proprietate (art. 28 (1), (2)). 

5.3.4 Literatura şi bibliotecile 
Exceptînd prevederile generale ale Legii Culturii, în Republica Moldova nu există legi 
speciale privind literatura. 

Legea cu privire la biblioteci determină regimul juridic al bibliotecilor în Republica 
Moldova. Potrivit articolului 3, principiile de funcţionare a bibliotecii sunt: accesibilitatea, 
neangajarea politică, autonomia profesională. 

Din punctul de vedere al destinaţiei, bibliotecile din Moldova se împart în biblioteci 
specialzate, de învăţămînt, publice, iar din punctul de vedere al apartenenţei, bibliotecile 
sunt de stat, publice şi particulare. 

Potrivit articolului 9 al Legii, sistemul naţional de biblioteci este un ansamblu de reţele de 
biblioteci şi centre biblioteconomice, organizate după principiul territorial şi de ramură, 
fondate şi întreţinute de stat, menite să satisfacă interesele şi cerinţele de informare, 
instruire şi culturalizare ale societăţii şi subordinate unui organ comun de coordonare 

Articolele 14 şi 15 ale Legii reglementează administrarea publică localî a bibliotecilor. 
Totodată, legea conţine reglementări detaliate privind colecţiile de bibliotecă; baza 
economică a bibliotecilor şi colaborarea internaţională a bibliotecilor. 

5.3.5 Arhitectura şi mediul ambiant 

Legea cu privire la activitatea arhitecturală reglementează relaţiile ce apar în cadrul 
activităţii arhitecturale, determină formele de sprijin ale activităţii arhitecturale de către stat 
şi competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în domeniul arhitecturii 
şi urbanismului, justifică dreptul de autor al arhitectului, stabileşte sarcinile de bază, 
drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice implicate în procesul de activitate 
arhitecturală.  

Conform art. 3 al Legii, statul asigură crearea condiţiilor pertinente pentru exercitarea 
activităţii arhitecturale prin susţinerea cercetărilor ştiinţifice în domeniul arhitecturii şi 
urbanismului; atragerea investiţiilor la proiectarea şi construirea obiectelor arhitecturale; 
formarea şi reciclarea cadrelor care activează în domeniul arhitecturii şi urbanismului; 
protejarea drepturilor de autor şi asigurarea creaţiei libere a arhitectului; promovarea 
concursurilor, inclusiv internaţionale, pentru crearea obiectelor cu valoare urbanistică şi 
arhitecturală deosebită. 
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Conform art. 9 şi 10, persoanele fizice şi juridice străine, precum şi apatrizii, la exercitarea 
activităţii arhitecturale, se bucură de aceleaşi drepturi şi au aceleaşi responsabilităţi ca şi 
persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova. 

Legea specifică obiectele dreptului de autor asupra creaţiei arhitecturale şi modalităţile de 
organizare şi administrare a activităţii arhitecturale. 

5.3.6 Filmul, Video şi Arta fotografică 
Cu excepţia unor prevederi generale din Legea Culturii, în Moldova nu există un cadru 
legal specific privind arta fotografica. 

Legea cu privire la cinematografie are drept obiective asigurarea păstrării şi dezvoltării 
cinematografiei ca parte componentă a culturii naţionale; reglementarea activităţii ân 
domeniul cinematografiei; crearea condiţiilor necesare pentru accesul populaţiei la operele 
cinematografice. Articolul 3 al Legii defineşte politica de stat în domeniul conematografiei 
şi principiile realizării acestei politici. Articolul respectiv se referă de asemenea la 
libertatea de creaţie şi de expresie artistică; protejarea, dezvoltarea şi utilizarea raţională a 
patrimoniului cinematografic; finanţarea de stat a activităţilor în domeniu. 

Potrivit articolului 5 al Legii, mijloacele alocate pentru realizarea comenzilor de stat în 
acest domeniu sunt planificate în bugetul de stat pentru anul respectiv. Pentru 
administrarea acestor fonduri a fost creat Fondul naţional de cinematografie, asociat 
Ministerului Culturii şi Turismului. Fondul este format din veniturile provenite din 
comercializarea şi exploatarea filmelor realizate conform comenzii de stat şi din utilizarea 
proprietăţii aflate în administrarea persoanelor juridice subordonate Ministerului. 

Articolul 13 al Legii se referă la distribuirea mijloacelor colectate de la comercializarea şi 
exploatarea filmelor. Aceste venituri sunt distribuite în felul următor: 25% - studioului 
cinematografic care a produs filmul şi 75% - Fondului naţional de cinematografie.  

5.3.7 Industrii culturale 
Legea cu privire la activitatea editorială determină regimul juridic al activităţii editoriale, 
politica de stat în domeniul editării cărţilor, care se bazează pe principiile neadmiterii 
monopolizării, respectării deplinei libertăţi, consolidării şi modernizării bazei tehnico-
materiale, organizatorice, juridice şi ştiinţifice în acest domeniu. În conformitate cu 
articolul 4 statul recunoaşte următoarele drepturile editoriale de fondare a editurii; la 
activitatea editorială; dreptul de proprietate intelectuală al editorului asupra producţiei 
editate (ce aparţine unei instituţii de stat sau publice, organizaţii sau persoane), ce asigură 
ocrotirea drepturilor editoriale pe teritoriul Republicii Moldova şi peste hotarele ei. 

Totodată, Legea cu privire la activitatea editorială conţine reglementări vizând contractul 
de editare, organizarea activităţii editoriale, difuzarea producţiei editoriale, garanţiile 
statului în domeniul activităţii editoriale, precum şi colaborarea internaţională în domeniu.  

Legea audiovizualului stabileşte modul de eliberare a licenţelor pentru emisie, 
reglementează recepţia programelor audiovizuale transmise prin satelit, comunicaţia 
audiovizuală distribuită prin cablu. Sunt reglementate detaliat drepturile şi obligaţiile 
instituţiilor audiovizualului şi ale lucrătorilor acestora, responsabilitatea pentru conţinutul 
informaţiei transmise prin mijloace de comunicare audiovizuală şi colaborarea 
internaţională în domeniul audiovizualului.  

Articolul 13 al Legii Audiovizualului, stipulează pentru fiecare canal emiteri de cel puţin 
65 la sută din volumul emisiunilor în limba de stat a Republicii Moldova, obligaţie care nu 
se respectă, în mare parte din cauza ambiguităţii Legii; prevederile art.13 al Legii 
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Audiovizualului nu se aplică faţă de posturile străine care sunt coordonate de legile ţării lor 
de origine. 

Un capitol aparte al Legii reglementează activitatea Consiliului Coordonator al 
Audiovizualului. Potrivit articolului 31 al Legii, Consiliul Coordonator al Audiovizualului 
(CCA) este constituit din 9 membri, numiţi de către Parlament, Preşedintele Republicii 
Moldova şi Guvern pe un termen de 5 ani. CCA reprezintă garantul interesului public. 

5.3.8 Mass Media 
Nu există legi speciale privind reglementarea programelor cu relevanţă culturală în 
Republica Moldova. 

5.3.9 Legislaţia privind activitatea artistică pe cont propriu 
În Republica Moldova nu există un cadru juridic sau legi cu privire la activităţile artistice 
pe cont propriu. 

5.3.10 Alte legi relevante 
Legile care urmeayă vin în tangenţă cu sfera culturii: 

•  Legea cu privire la publicitate (1997); 
•  Legea privind drepturile copilului (1994); 
•  Legea învăţămîntului (1995); 
•  Legea cu privire la cultura fizică şi sport (1999); 
•  Legea cu privire la filantropie şi sponsorizare (2002); 
•  Legea privind administraţia publică locală (1998); 
•  Legea cu privire la asociaţiile publice (1996). 
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6. Finanţarea culturii 

6.1 Prezentare generală 
Principala sursă de finanţare a culturii în perioada de tranziţie este bugetul consolidat al 
culturii, format din bugetul de stat şi bugetele locale. Ponderea bugetului consolidat al 
culturii în Produsul Intern Brut (PIB), vis-a vis de creşterea acestuia, a constituit în anii 
1996-2008 respectiv, 0.54%, 0.56%, 0.53%, 0.36% şi 0.29%, 0.49%, 0.63%, 0.66%, 
0.79%, 0.82%, 1.2%, 1.6% şi 1.62% la sută. 

Datorită faptului că salriile din sfera socială, inclusiv cultura, au crescut cu 15% şi pentru 
că în acelaşi timp preţurile de cost s-au majorat mai mult decât substanţial, cheltuielile 
pentru cultură de la bugetul de stat au crescut de la 432,6 mln. lei în 2007 (EUR 
26 123 188) la 438,6 mln. lei în 2008 (EUR 26 485 500). În plus la aceasta, aşa cum 
demonstrează tabelul 3, 8.8% din aceste cheltuieli se refera la activitatile culturale sociale 
si generale (sport, religie, actiuni pentru tineret, etc.). 

În confruntare cu acelaşi deficit bugetar instituţiile culturale profesioniste şi-au diversificat 
sursele de mijloace extrabugetare prin studii în bază de contract în instituţiile de învăţămînt 
artistic, expertiza lucrărilor artistice, arenda încăperilor disponibile atît la instituţiile de 
cultură cît şi la instituţiile de învăţămînt artistic.  

În 2008, veniturile extra-bugetare ale instituţiilor din cadrul Ministerului Culturii au 
constituit 10 000 000 lei. 

Statistica datelor bugetelor casnice arată că în 2005 aproape 3.7% din bugetul 
gospodăriilor casnice (proporţia acestuia nu este indicată) se referă la "alte bunuri şi 
servicii”, iar 3.4% la agrement, inclusiv cultură. 

 

6.2 Cheltuieli în cultură pe cap de locuitor 
Cheltuielile în cultură pe cap de locuitor în anul 2008 au constituit 128.8 lei (EUR 7.78) 
/an (procentul corespunzător din PIB este de 0.08%). 

 

6.3 Cheltuieli publice în cultură alocate la nivel de guvern 
Tabel 2: Cheltuieli publice în cultură alocate la nivel de guvern, anul 2008 

Nivel de guvern Cheltuieli în cifre 
(mii lei) 

% din total 

Bugetul de Stat 199.4 45.4
Bugetul Local 240.2 54.6
Total 438.6 100.0

Sursa: Ministerul Culturii,  Ministerul Finanţelor, 2009. 
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6.4 Cheltuieli bugetare 
Tabel 3: Cheltuieli bugetare pentru anul 2008 

Domeniu Cheltuieli în cifre % din total 
Învãţãmânt artistic 56 700 000 28.3 
Biblioteci 13 200 000 6.6 
Muzee, expoziţii 30 300 000 15.2 
Instituţii de spectacol 72 900 000 36.6 
Cinematografie 7 500 000 3.8 
Alte activităţi culturale  10 600 000 5.3 
Edituri 3 100 000 1.6 
Activităţi culturale 
generale 

5 100 000 2.6 

Total 199 400 00 100.0 
Sursa: Ministerul Culturii,  Ministerul Finanţelor, 2009. 

Conform raportului anual al Ministerului Culturii (2008), cifrele menţionate mai sus includ 
alocările pentru repararea edificiilor instituţiilor respective, re-utilarea şi administrarea lor. 
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7. Instituţii culturale şi noi asociaţii 

7.1 Transformări ale responsabilităţilor publice 
Modelul politicii culturale din Moldova este bazat pe influenţa puternică a statului asupra 
instituţiilor culturale şi activităţii lor. Unele semne de descentralizare aşa cum ar fi 
descentralizarea şi combinarea cu mecanismele de piaţă, au apărut odată cu noua structură 
a Ministerului Culturii şi cu instituirea unor noi agenţii cum ar fi Compania de stat 
“Agenţia de impresariat”. Astfel, o parte substanţială a responsabilităţilor publice au fost 
transferate către această instituţie. 

 

7.2 Statutul şi dezvoltarea celor mai importante instituţii culturale 
Pe parcursul ultimilor 10 ani, aproape toate instituţiile culturale majore şi-au schimbat 
denumirea devenind ori "naţionale" ori "centre" fără însă a-şi schimba radical statutul, care 
a fost suplimentat cu drepturi de impresariat sau cu o anumită autonomie în gestionarea 
localurilor şi sălilor de spectacole. De asemenea, toate Uniunile de Creaţie s-au transformat 
din organizaţii ce mediau promovarea programelor de stat în asociaţii benevole a artiştilor 
(scriitorilor), uniţi mai mult din interese de breaslă decât în baza unei doctrine estetice sau 
conceptuale.  

 

7.3 Apariţia unor iniţiative de cooperare 
În perioada anilor 1995 - 2000 bibliotecile universitare, ştiinţifice, Biblioteca Naţională , 
Biblioteca Naţională pentru Copii au fost dotate cu echipament şi software (sistemul 
integrat de bibliotecă TINLIB). Aceste biblioteci şi-au creat reţele locale, baze de date 
bibliografice şi speciale. Bazele de date ale acestor biblioteci conţin peste 700.000 de 
înregistrări. Finanţarea pentru automatizarea proceselor de bibliotecă (cu mici excepţii), la 
fel ca şi a altor proiecte eligibile în domeniul ştiinţei şi culturii, a fost susţinută de Fundaţia 
Soros Moldova. 

Centrul de Artă Contemporană a elaborat o strategie de dezvoltare pentru următorii 5 ani 
(2007-2012) formulată în baza priorităţilor şi obiectivelor proiectelor în curs de realizare. 
Strategia include o campanie culturală în mediul rural (2007-2008), proiectul Found 
Footages, o serie de ateliere de instruire practică şi teoretică cu privire la crearea filmelor 
sociale, utilizarea arhivelor de film istoric, implicarea artiştilor în procesul de definire a 
rolului artistului în societate.  

Pe parcursul ultimilor 15 ani, Fundaţia Soros Moldova a fost principalul sponsor al culturii 
şi artei din Republica Moldova. Fundaţia a sprijinit sectorul cultural prin diverse programe, 
granturi, burse de excelenţă şi pentru studii etc. Din 2006, fundaţia şi-a re-orientat 
activitatea pe făgaşul politicii culturale, astfel încât artiştii nu mai dispun de această sursă 
alternativă de finanţare. În schimb, activitatea Programului Politici Culturale al fundaţiei,  
a făcut posibilă apariţia unor perspective inedite deocamdată pentru Moldova. Prin diverse 
cursuri şi ateliere de instruire, conferinţe, seminare şi mese rotunde, organizate în cadrul 
acestui specific program, agenţii culturali sunt antrenaţi în vederea colectării de fonduri 
necesare prin parteneriatul direct cu organizaţiile internaţionale şi cele locale. Fundaţia a 
lucrat asiduu şi fructuos pentru schimbare, acum punctul forte al strategiilor ei este 
viabilitatea sectorului cultural.  

Anual, cheltuielile Programului Politici Culturale al Fundaţiei Soros Moldova constituie 
circa $ SUA 90 000. 
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8. Susţinere pentru activitate şi participare 

8.1 Susţinere directă şi indirectă 
Sistemul achiziţiilor de stat a lucrărilor, realizat de Ministerul Culturii, care garantează 
susţinerea financiară a artiştilor, rămâne unica formă de remunerare a muncii lor. 
Mijloacele pentru achiziţii sunt insuficiente şi achiziţiile au o formă sporadică, fapt ce 
restrânge garanţiile financiare acordate artiştilor, aşa încât ei sunt nevoiţi să practice şi alte 
activităţi: activitatea didactică, interpretarea, redactarea muzicală, participarea la 
spectacole de stradă şi târguri ambulante etc. 

Pentru a ameliora cât de puţin situaţia grea în care s-au pomenit artiştii pensionaţi, 
Guvernul alocă o dată în an ajutoare băneşti modeste pentru cei mai notorii dintre ei. 
Insuficienţa resurselor bugetare împiedică şi funcţionarea cuvenită a instituţiilor culturale 
de stat. Salariul lunar extrem de mic constituind circa 1 000 lei pentru angajaţii în 
domeniul culturii, comparativ cu coşul minim de consum în valoare de 1 900 lei, nu este 
destul pentru a acoperi chiar şi minimul de existenţă.  

8.1.1 Fonduri artistice speciale 
Acum 15 ani, în cadrul majorităţii uniunilor de creaţie funcţionau 8 fonduri artistice care 
operau cu toate resursele financiare disponibile pentru sprijinul membrilor lor. Din aceste 
fonduri, ele ofereau burse de creaţie şi alte ajutoare materiale pentru artiştii liber 
profesionişti, administrau casele de creaţie în care, pentru o contraplată minimă, oamenii 
de cultură aveau posibilitatea să locuiască şi să creeze timp de cîteva luni pe an în condiţii 
excelente, construiau ateliere pentru artişii plastici etc. 

Din 1993, datorită descreşterii  fondurilor disponibile, ele sunt treptat transformate în 
insignifiante oficii aflate în subordinea uniunilor de creaţie, finanţate din sponsorizări şi 
donaţii, care oferă mici ajutoare (medicamente, bani sau servicii) celor mai neajutoraţi 
membri ai lor. 

8.1.2 Burse, premii, granturi. 
În Republica Moldova există următoarele premii pentru artişti: 

•  Premiile Naţionale pentru cultură (o dată în trei ani); 
•  Premiile Naţionale pentru Tineret (o dată în an); 
•  Premiul Ministerului Culturii în cadrul Concursului naţional pentru cea mai bună piesă 

de teatru ( o dată în 2 ani); 
•  Premiul Ministerului Culturii pentru cele mai bune lucrări expuse în cadrul Expoziţiei 

naţionale anuale de arte plastice "Saloanele Moldovei"; 
•  Premiul Uniunii Oamenilor de Teatru pentru cel mai bun spectacol al anului; 
•  Premiile (5) Uniunii scriitorilor pentru cel mai bun debut literar, carte de poezie, de 

proză, de critică sau eseu, premiul de excelenţă pentru întreaga creaţie (o dată în an); 
•  Premiile Uniunii Artiştilor Plastici pentru lucrări de diferite genuri, expuse în cadrul 

Expoziţiei naţionale anuale "Saloanele Moldovei"; 
•  Premiile Uniunii Compozitorilor şi Muzicienilor pentru cele mai bune piese şi 

compoziţii muzicale (o dată în an). 

8.1.3 Susţinerea asociaţiilor sau uniunilor de creaţie 
În Republica Moldova funcţionează 10 uniuni profesionale de creaţie: Uniunea Scriitorilor, 
Uniunea Teatrală, Uniunea Artiştilor Plastici, Uniunea Muzicienilor, Uniunea 
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Compozitorilor şi Muzicienilor, Uniunea Meşterilor Populari, Uniunea Jurnaliştilor, 
Uniunea Cineaştilor, Uniunea Arhitecţilor şi Uniunea Designerilor. 

Pe parcursul anilor '90, activitatea acestor uniuni s-a schimbat foarte mult, ele 
transformîndu-se din organizaţii care mediau promovarea partidului comunist în asociaţii 
benevole de artişti, uniţi mai mult din interese de breaslă (adesea cu caracter economic), 
decît în baza unei doctrine estetice sau conceptuale. 

Deşi statutul lor social şi situaţia lor economică s-a înrăutăţit în mod dramatic, ele îşi mai 
menţin autorutatea şi importanţa prin potenţialul lor creator încă destul de semnificativ. Pe 
de altă parte, în lipsa unei politici culturale coerente şi echidistante, ele sunt impuse să-şi 
elaboreze propriile strategii şi politici pentru a se descurca în condiţiile dificile curente. 

Începând cu anul 1993 bugetul de stat nu include fonduri pentru acest sector. Unica formă 
de remunerare a uniunilor şi asociaţiilor de creaţie constă în achiziţiile de stat ale lucrărilor 
artistice, administrate de către Ministerul Culturii. 

 

8.2 Participare şi consum cultural 
Cotele de participare în activitate culturală au scăzut treptat între anii 1991 şi 2000 (vezi 
tabelul 3), principala cauză a acestei deprecieri fiind pauperizarea masivă a populaţiei (mai 
mult de 90% din populaţie au fost preocupate de probleme de supravieţuire). În aceeaşi 
perioadă, majoritatea instituţiilor culturale au fost transformate în instituţii aflate la 
autofinanţare parţială. Din această cauză, instituţiile culturale se transformă treptat în 
structuri de căutare a banilor (majoritar,  prin închirierea spaţiilor disponibile), crearea 
spectacolelor şi numărul de spectatori devenind o prioritate mai puţin importantă. 

Din 2001, numărul de spectatori a crescut uşor, aceasta datorându-se în special creşterii 
numărului unităţilor instituţionale în cazul muzeelor (de la 66 în 2000 la 80 în 2003) sau al 
bibliotecilor (de la 1372 în 2001 la 1380 în 2003), precum şi datorită diversificării şi 
îmbunătăţirii serviciilor culturale. 

În 2006, ratele de participare au suferit din nou o evidentă scădere. În ciuda unei uşoare 
stabilizări economice în Republica Moldova, posibilităţile financiare ale populaţiei sunt 
destul de modeste. Majoritatea spectatorilor nu-şi poate permite costul unui bilet, egal 
uneori cu salariul lor lunar (de exemplu, salariul brut al unui profesor de la Academia de 
muzică, teatru şi arte plastice este de 780 lei, iar un bilet la concertul faimoasei orchestre 
de cameră a lui Spivakov, care a evaluat la Chişinău în aprilie 2007, a costat circa 1 200 
lei.) Anual în Republica Moldova sunt organizate peste 20 de festivaluri, concursuri, tîrguri 
(nu există o statistică a participării la aceste manifestări) şi peste 65 329 de acţiuni 
culturale locale cu o audienţă de 9 000 000 persoane.  

Tabel 3: Ratele de participare 2000, 2003 - 2008 
Instituţii 2000 2003 

la 1000 
locuitori 

2004 
la 1000 

locuitori 

2005 
la 1000 

locuitori 

2006 
la 1000 

locuitori 

2007 
la 1000 

locuitori 

2008 
la 1000 

locuitori 
Spectacole 
şi concerte 

367 700 480 000 
109.8 

726 400 
214.4 

700 213 
214.1 

620 600 
182.9 

640 200 
188.8 

640 200
188.8

Muzee 416 700 529 100 
121.0 

589 400 
174.0 

593 396 
174.6 

540 100 
159.3 

542 400 
160.0 

542 400
160.0

Biblioteci 9 200 000 9 500 000 9 862 000 
2 910.9 

9 863 730 
2 911.9 

9 800 700 
2 891.1 

9 780 500 
2 884.5 

9 780 500
2 884.5

Sursa: Ministerul Culturii, 2009. 
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8.2.2 Politici şi programe 
Deşi există mai multe programe care se referă la activitatea civică, îndatoririle cetăţeneşti 
şi consolidarea societăţii civile, realizate de organizaţii internaţionale (UNDP, UNICEF, 
Fundaţia SOROS, Fundaţia EURASIA, Agenţia Suedeză de Dezvoltare Internaţională, 
DFID etc.), ele nu se referă în mod explicit la promovarea participării la viaţa culturală 

 

8.3 Arta şi educaţia culturală 

8.3.1 Învăţământul artistic: programe şi modele 
Ministerul Culturii este responsabil pentru învăţământul specializat în 109 şcoli de muzică 
şi arte plastice din 32 de raioane; 9 şcoli de artă medii şi superioare din 3 oraşe ale 
Moldovei; Academia de Teatru, Muzică şi Arte plastice; 4 Colegii - de muzică, pedagogie 
specializată, artă plastică şi artă populară; 4 şcoli-internat medii de muzică, artă plastică şi 
coregrafică. Ministerul Educaţiei este responsabil pentru învăţământul general în toate 
aceste şcoli specializate. 

Sistemul este adaptat la practica sovietică şi este bazat pe identificarea anticipată a copiilor 
talentaţi şi selectarea lor pentru o instruire progresiv specializată. În cazul instruirii 
muzicale sau al instrurii în arta plastică, procesul poate să se  extindă până la 20 ani. 
Sistemul prevede câteva mii de studenţi şi elevi şi oferă o elită profesională de un calibru 
remarcabil. 

Este impresionant faptul că într-o perioadă atât de dificilă pentru Republica Moldova, 
studenţii şi absolvenţii acestor şcoli sunt apreciaţi la cel mai înalt nivel în cadrul unor 
prestigioase competiţii internaţionale sau festivaluri în artă. 

La 1 septembrie 2005, Moldova a aderat la procesul de la Bologna privind învăţământul 
superior. Ministerul Culturii a elaborat codul educaţional, care conţine noi proiecte de legi 
referitor la instruirea artistică, şi un nou Curriculum pentru Academia de Teatru, Muzică şi 
Artă Plastică. A fost de asemenea acreditate câteva instituţii de învăţământ artistic: 
Colegiul de Arte Plastice “Al.Plămădeală”, Colegiul De Muzică “St. Neaga”, Colegiul 
Naţional de Coregrafie, şcolile de artă din Soroca şi Bălţi. 

8.3.2 Educaţia inter-culturală 

Educaţia inter-culturală nu face parte în mod special din curricula şcolară. Acest subiect 
figurează în cadrul altor programe şcolare care se referă la îndatoririle cetăţeneşti sau 
drepturile umane şi democratice, realizate în şcoli de către organizaţii non-guvernamentale 
specializate. Un exemplu este ONG “Societatea Independentă pentru instruire în Drepturile 
Omului” care elaborează manuale în domeniul dreptului uman şi democratic pentru 
învăţători şi elevi. Aceste manuale conţin capitole care se referă la diversitatea culturală, 
valorile naţionale şi identitate, promovarea toleranţei religioase etc. 

 

8.4 Arta de amatori, asociaţiile culturale şi centrele comunitare 

8.4.1 Arta de amatori 
Realizarea politicii culturale a statului de susţinere a artei populare se realizează prin 
intermediul instituţiilor culturale abilitate. Una din aceste instituţii, Centrul Naţional de 
Creaţie Populară (CNCP) din subordinea Ministerului Culturii, are funcţia de a conserva şi 
a dezvolta tradiţiile folclorice. Specialiştii Centrului, în colaborare cu specialiştii din 
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teritoriu, sunt antrenaţi în realizarea mai multor proiecte culturale (de exemplu proiectele 
"Revitalizarea meşteşugurilor artistice", "Inventarierea dansului folcloric", "Portul 
popular", "Centrele de olărit", "Femeia - păstrărtoare şi continuatoare a tradiţiilor","Taraful 
tradiţional din Moldova" ş.a.) 

CNCP realizează de asemenea atestarea bianuală a formaţiilor artistice cu titlul "model", 
acţiune de amploare, coordonată şi subvenţionată de Ministerul Culturii, în colaborare cu 
Secţiile raionale cultură, Centrele raionale de conservare şi valorificare a creaţiei populare, 
precum şi cu primăriile locale. Atestarea permite supervizarea situaţiei în domeniul creaţiei 
artiştilor amatori (creaţia muzicală, coregrafică, portul popular, arta teatrală), depistarea 
problemelor cu care aceştia se confruntă, menţinerea şi promovarea formaţiilor de o bună 
calitate artistică. Ultima trecere în revistă a colectivelor artistice "model" (februarie-iunie 
2003) a antrenat un număr important de colective artistice de amatori din teritoriu. 

În Republica Moldova există 3 300 formaţiuni artistice de amatori între care 780 de 
formaţiuni „model”. Deşi toate aceste formaţiuni nu au un statut legal special, ele sunt 
protejate de legislaţia cu privire la dezvoltatrea activităţilor social culturale. Cele mai multe 
dintre formaţiunile de amatori sunt administrate de către Casele de Cultură din localităţile 
respective. 

8.4.2 Casele de cultură şi cluburile culturale comunitare 
Reţeaua instituţiilor culturale locale include 1 223 de Case de Cultură, situate în sate şi 
oraşe. Deşi 646 din acestea necesită reparaţii capitale iar 136 se află în stare avariată, în 
cadrul acestor instituţii numai pe parcursul anului 2005 au fost organizate peste 66 000 de 
acţiuni, între care 19 500 pentru copii şi tineret. 

Casele de cultură sunt preponderent finanţate de către administraţia publică locală. 

Programul de stat “Satul moldovenesc 2005-2015” prevede 300 mln. lei pentru renovarea 
capitală a 118 Case de Cultură. Pe parcursul anului 2007, au fost renovate 12 Case de 
Cultură din diferite raioane ale Moldovei. Cota proiectelor de investiţii constituie, în cadrul 
aceluiaşi program, aproximativ 135 mln. lei. 
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9. Surse de informare 

9.1 Documente esenţiale privind politica culturală 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova pentru anii 1999 - 2006; 

Legea Culturii, Legea privind ocrotirea monumentelor, Legea cu privire la biblioteci, 
Legea cu privire la activitatea editorială, Legea Audiovizualului, Legea Învăţământului; 

Programul de Stat "Dezvoltarea şi ocrotirea culturii şi artei în Republica Moldova în anii 
1997-2000"  

Arhivele Ministerului Culturii (1994-2004) 

Programe speciale în cultură elaborate de Fundaţia Soros Moldova, Programul Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare, a altor fundaţii publice locale şi programe internaţionale ce 
activează în ţară. 

Strategia de Stat de lunga durata privind dezvoltarea economica si combaterea saraciei in 
Republica Moldova 

Strategia de Stat privind Societatea Informaţională “Moldova Electronică” 

Politica culturală în Republica Moldova, ediţie a Ministerului Culturii, Chisinau, 2002. 

“Cultura în 2005”, ediţie a Biroului Naţional de Statistică, 2005. 

Reviste: Sud-Est; Contrafort; Semn; Timpul; Viaţa Basarabiei; Jurnal de Chişinău, 
Moldavskie Vedomosti. 
 

9.2 Web site-uri 

Pagina oficială a Guvernului 
http://www.moldova.md 

Ministerul Dezvoltării Informaţionale 
http://www.mdi.gov.md 
http://www.e-moldova.md 

Departamentul Relaţii Inter-etnice 
http://www.dri.moldova.md 

Fundaţia Soros 
http://www.soros.md 

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
http://www.undp.md 

Femei – politica de genuri 
http://www.femei.md 

Teleradio Moldova 
http://www.trm.md 
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Radio Moldova 
http://www.trm.md/radio  

Resurse politice pentru cultură în Europa de Sud-Est 
http://www.policiesforculture.org 

Centrul de Artă Contemporană 
http://www.art.md 

Biroul de informaţie al Consiliului Europei în Republica Moldova 
http://www.bice.md 

Centrul de Dezvoltare pentru Tineret 
http://www.old-ournet.md 

Fundaţia Culturală Europeană 
http://www.eurocult.org  

The German Marshall Fund of the United States 
E-mail: jforbrig@gmfus.org  

ARS DOR Association 
http://www.ghenador.com  

OBERLICHT Association 
E-mail: oberlight@org.md 


