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1. SUMAR EXECUTIV 

Sectoarele culturale și creative (SCC-urile) au fost recunoscute de UE și integrate în 
documentele de politici și programele UE cu peste un deceniu în urmă. În acest 

raport prezentăm o imagine generală asupra sectoarelor culturale și creative din cele 

șase state ale Parteneriatului Estic al UE: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, 
Moldova şi Ucraina, dar mai important este faptul că prezentăm o imagine specifică 

țării privind provocările SCC-urilor din Moldova și recomandări adaptate acestora. 

Principalele posibilități generale ale Moldovei: Principalele provocări generale ale Moldovei: 

> Accesibilitatea Internetului de mare 
viteză, cu o bună acoperire în țară, 
asigură un mediu adecvat pentru 
dezvoltarea TIC. 

> Sectorul drepturilor de autor contribuie 
deja în mod considerabil la economia 

Moldovei. 

> Cooperarea bună cu România și fluxul 
de investiții din România permit crearea 
unui spațiu cultural productiv. 

> Emigrația continuă provoacă pierderea 
forţei de muncă și a masei critice. 

> Procesul lent de descentralizare 
împiedică dezvoltarea generală a 
regiunilor Moldovei. 

> Nivelul ridicat al birocrației și lipsa 
eficienței în administraţia publică 
limitează antreprenoriatul. 

> Pluralismul fragil în mass-media reduce 
diversitatea distribuției conținutului. 

> Dialogul intercultural complex dintre 
comunitățile țării nu transformă 
diversitatea culturală într-un avantaj 
distinctiv. 

> Participarea generală la cultură este 
redusă și cheltuielile lipsesc, datorită 
faptului că acest domeniu este perceput 
ca unul nesemnificativ, care doar 
consumă resurse. 

> Reglementările vamale greoaie 
împiedică schimburile și activitățile 
transfrontaliere, în special cu România 
vecină. 

 
Posibilităţi și provocări specifice 

1. Recunoașterea caracterului transversal al SCC-urilor în Republica Moldova 
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> Posibilităţi > Provocări 

> SCC-urile au fost recunoscute oficial ca 
factori relevanți ai creşterii economice, 
ocupării forţei de muncă și dezvoltării 
durabile de către Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării, în actuala strategie a 
culturii Cultura 2020. 

> Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și 
Ministerul Economiei au făcut primii pași 
pentru o colaborare în domeniul SCC-
urilor. 

> În raportul USAID (2016), serviciile 
creative au fost menționate ca domeniu cu 
potențial de export și ca nou obiectiv al 
măsurilor de promovare a competitivității.  

> Strategia de descentralizare în cultură a 
fost aprobată, resursele culturale și 
creative din regiuni au fost identificate, iar 
potențialul lor pentru dezvoltarea 
turismului și afacerilor conexe a fost 
confirmat. 

> Măsurarea complexă a impactului 
economic al SCC-urilor și absența în 
consecinţă a datelor despre impact 
limitează baza luării deciziilor pe bază 
de dovezi.  

> Lipsa unui cadru legal și de politici 
specific în favoarea dezvoltării SCC-
urilor.  

> Resursele culturale din orașe și regiuni 
sunt încă mult subestimate ca puncte 
forte ale dezvoltării locale și regionale, 
din cauza lipsei know-how-ului și 
coordonării între autorități. 

2. Crearea politicilor și platformelor de participare 

> Posibilităţi > Provocări 

> Strategia culturală națională, rezultat al 
analizei ex-ante a unor experți, în 
consultare cu specialişti din sectorul SCC-
urilor. 

> Recenta restructurare a Ministerului 
Culturii în Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării 

> Crearea Asociației Companiilor din 
Industriile Creative din Moldova (COR), 
care reunește întreprinderi și ONG-uri din 

> Comunitatea profesională a SCC-urilor 
este fragmentată, cu o slabă 
identificare și interacțiune comună, 
membrii săi luptându-se pentru resurse 
și posibilități în loc să coopereze. 

> Domenii relevante, cum ar fi moda și 
TIC, nu sunt identificate ca părți ale 
sectorului creativ, fapt care împiedică 
formarea unor legături strânse între 
SCC-uri și domeniile conexe. 

> Lipsa comunicării și încrederii între 
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acest domeniu. SCC-uri și factorii de decizie. 

3. Valorificarea hub-urilor creative emergente 

> Posibilităţi > Provocări 

> În Moldova există câteva hub-uri 
emergente în domeniul TI, în timp ce 
prezența SCC-urilor are în prezent o 
importanță secundară. 

> Sunt în curs de desfăşurare diverse 
proiecte de noi hub-uri creative și spații de 
artă și cultură, pentru a oferi o 
infrastructură specifică SCC-urilor care 
lipsesc. 

> Este dificil accesul la locuri și spații 
publice unde specialiştii în SCC-uri pot 
să se întâlnească, să experimenteze 
și/sau să expună.  

> Infrastructura publică culturală este de 
multe ori subdezvoltată, puțin utilizată, 
nu este clară sau nu susține 
comunitatea creativă. 

> Hub-urile informatice și creative 
existente în Chișinău depind foarte mult 
de donatorii internaționali. 

4. Facilitarea accesului la finanțare și susținere specifică 

> Posibilităţi > Provocări 

> Scutirea de TVA a produselor și serviciilor 
de artă și cultură asigură o bază favorabilă 
pentru dezvoltarea întreprinderilor 
respective. 

> În sistemul de finanţare de stat a artei și 
culturii lipsește o instituție autonomă 
având ca obiect diversitatea părţilor 
interesate ale SCC-urilor. 

> Cadrul de reglementare care 
încurajează sponsorizarea este limitat.  

> Accesul la diverse surse de finanțare 
este limitat. 

> Numărul profesiilor culturale și creative 
nu este recunoscut oficial. 

> Expertiza colectării fondurilor și 
conducerii întreprinderii nu este încă 
inclusă în modelele de management al 
SCC-urilor. 

> Lipsa aplicării efective a Legii 
cinematografiei (2014) subminează 
dezvoltarea acestui subsector. 
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> Insuficiența și problemele aplicării 
legislației și politicilor publice în 
domeniul mass-media împiedică 
dezvoltarea deplină și independentă și 
concurenţa echitabilă pe piață în acest 
sector.  

> Conştientizarea și gestionarea 
drepturilor de autor sunt deficiente. 

> Cele mai importante sectoare cu 
drepturi de autor din Moldova sunt 
ineficiente, fapt care limitează posibilul 
impact economic ala acestora. 

5. Îmbunătățirea educației și aptitudinilor antreprenoriale creative 

> Posibilităţi > Provocări 

> Ofertă educațională interesantă și noi 
facilități care promovează antreprenoriatul 
și transferul de cunoștințe în domeniile 
artei, tehnologiei, ingineriei și designului. 

> Lipsa abilităților de management 
strategic și comunicare în instituţiile 
culturale, administraţia publică și în 
rândul specialiştilor din SCC-uri 
împiedică dezvoltarea durabilă a 
sectorului. 

> Oferta de educație și instruire pentru 
SCC-uri, prea academică și orientată 
spre interior, este neadecvată cu 
cerințele posibilităților economice 
globale de astăzi. 

6. Dezvoltarea publicului și a piețelor 

> Posibilităţi > Provocări 

> Procesul continuu de repoziţionare a 
bibliotecilor din toată țara ca centre 
culturale, educaționale și sociale, cu 
sprijinul programului NOVATECA. 

> Lipsa strategiilor de atragere a unui 
public mai larg și implicare a 
utilizatorilor. 

> Lipsa confirmării rolului și potențialului 
SCC-urilor sub aspect social și 
educațional. 



	

8 
 

7. Încurajarea internaționalizării și cooperării 

> Posibilităţi > Provocări 

> Participarea Republicii Moldova la 
programul „Europa Creativă” începând cu 
anul 2015. 

> Festivalurile acționează ca centre de 
cooperare regională și internațională 
extinsă.  

> Participare limitată la relaționarea 
internațională și circuitele de 
colaborare, din cauza finanțării 
neregulate și lipsei unei capacități de 
participare pe termen lung. 

> Număr mic de întreprinderi sau produse 
internaționalizate, din cauza 
reglementărilor vamale complexe și 
fragmentării întreprinderilor micro și 
mici.  

> Calitatea de membru la programul 
„Europa Creativă” trebuie susținută în 
continuare prin informare intensivă și 
încurajare. 

> Fragilitatea structurilor unor festivaluri 
împiedică valorificarea întregului 
potențial al acestora în sprijinul 
internaționalizării. 

 
 

Recomandări pentru dezvoltarea SCC-urilor în Moldova 

1. Elaborarea politicilor, participare și platforme. 

> Recunoașterea și integrarea SCC-urilor în politicile publice 

> Cartografierea, dimensionarea și monitorizarea SCC-urilor 
> Crearea platformelor comune și promovarea cooperării intersectoriale   

2. Infrastructură, finanțare și cadru 

> Facilitarea și diversificarea accesului la spații și finanțare 

> Promovarea conducerii pe bază de dovezi 

> Asigurarea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea afacerilor 

3. Abilități, public și piețe 
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> Promovarea și dezvoltarea abilităților creative și antreprenoriale 
> Implicarea și diversificarea publicului și a piețelor 

4.  Internaționalizare și cooperare 

> Asigurarea consolidării capacităților pentru cooperare internațională și relaționare 

> Promovarea SCC-urilor din Moldova pe plan internațional 

 

Componența echipei și cuvânt de mulțumire 

Cristina Farinha, expert principal (Portugalia), autor. 

Mykola Skyba, expert secundar (Ucraina), consilier național și colaborator. 

Dorim să le mulţumim tuturor celor care, bine informați și cu amabilitate, au contribuit 

la elaborarea celor șase rapoarte privind sectoarele culturale și creative din toate 
statele Parteneriatului Estic. Din Programul UE și al Parteneriatului Estic în Cultură și 

Creativitate: Ragnar Siil, care a proiectat și a îndrumat întregul proces, Tim Williams, 
pentru observațiile relevante, Adrian Bivol și Victoria Belous de la Fundația Soros - 

Moldova, pentru organizarea deplasărilor în teren și pentru furnizarea și verificarea 

informațiilor la zi. În toate statele Parteneriatului Estic: toate părţile interesate din 
sector, care au participat cu generozitate la reuniuni și seminare și ne-au îndrumat în 

vizitele noastre (a se vedea lista în anexa B). În final, dorim să mulţumim tuturor 
colegilor și prietenilor care, cu entuziasm, au propus legături, cazuri și sfaturi 

inspiraționale. 
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2. SECTOARELE CREATIVE ÎN UE 

Sectoarele culturale și creative (SCC-urile) au fost recunoscute de UE și integrate în 
documentele de politici și programele UE1 cu peste un deceniu în urmă. Economia 

creativă, un sector mai vast care include nu doar disciplinele tradiționale ale artei și 

culturii, ci și un mare număr de activități și subsectoare interconectate, are un 
potențial confirmat de organizaţii internaţionale precum Consiliul Europei, diverse 

agenții ale Organizației Națiunilor Unite2, organe ale administrației publice naționale, 
regionale și locale și instituţii din întreaga lume.  

Anterior, capacitatea acestui domeniu de a genera alte valori decât cele de piață a 
fost mult timp luată în considerare prin prisma contribuției sale simbolice, nemateriale 

și educaționale. Mai recent, s-a înțeles tot mai mult faptul că acest domeniu poate 
avea un impact direct și indirect asupra economiei, prin creștere economică și 

crearea locurilor de muncă, prin stimularea inovației și prin aport la dezvoltarea 
socială și durabilă.  

Cercetările și datele colectate în întreaga lume susțin această ipoteză. În UE, 

sectoarele creative de bază au generat 558 de miliarde de euro ca valoare adăugată 
la PIB - aproximativ 4,4% din PIB-ul total al UE, conform unor date din 2011.3 În 

aceste sectoare există echivalentul a aproximativ 8,3 milioane de locuri de muncă cu 
normă completă, care sunt ocupate de 3,8% din totalul forței de muncă din UE. De 

asemenea, conform statisticilor, în majoritatea SCC-urilor procentajul angajării 
tinerilor este mai mare decât în restul economiei, iar acest domeniu s-a dovedit a fi 

foarte rezilient, față de altele, în timpul recesiunii economice și financiare din anul 
2008 în Europa. Conform datelor economice mondiale pentru anul 20134, Europa 

este lideră în acest domeniu și devine un catalizator al dezvoltării. SCC-urile 
generează 3% din PIB-ul mondial (2.250 de miliarde USD ca venituri) și asigură 29,5 

de milioane de locuri de muncă în întreaga lume.  

 
 
1 De exemplu, Comunicarea privind promovarea sectoarelor culturale și creative pentru creștere economică și 
crearea de locuri de muncă în UE (2012), Comunicarea privind patrimoniul cultural (2014) și Rezoluția 
Parlamentului European referitoare la o politică coerentă a UE pentru industriile culturale și creative (2016). 
2 UNESCO - Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Știință și Cultură; UNCTAD - Conferinţa Naţiunilor 
Unite pentru Comerţ și Dezvoltare; PNUD - Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. 
3 Tera Consultants (2014) - Contribuția economică a sectoarelor creative la UE prin prisma PIB-ului și a locurilor 
de muncă. 
4 Ernst & Young (2015) - Cultural Times: Prima hartă mondială a sectoarelor culturale și creative; CISAC - 
Confederaţia Internaţională a Societăţilor de Autori şi Compozitori. 
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Deși se bucură de o recunoaștere tot mai mare, dezvoltarea SCC-urilor a fost 
atenuată de faptul că acestea se suprapun cu diverse domenii de politici, cum ar fi 

cultura, educația, dezvoltarea economică și urbană/regională. În ultimii ani, discuția 
privind rolul SCC-urilor în UE s-a axat pe următoarele aspecte principale: 

> Integrarea SCC-urilor în agenda strategică a UE pentru a favoriza un 

ecosistem holistic la nivel european. SCC-urile au rămas o resursă în mare 
măsură absentă și nevalorificată în strategia UE20205. La nivel mai înalt, unele 

instituţii comunitare recunosc rolul culturii în realizarea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă și depun eforturi pentru a include cultura, ca forță motrice esenţială, în 

răspunsul lor la Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030. UE trebuie să confirme în 
continuare rolul SCC-urilor, să investească în acestea și să le valorifice 

potențialul de contribuție la creșterea economică și ocuparea forţei de muncă, să 
devină un catalizator al inovației și un element esenţial în concurenţa și 

diplomația mondială. Inovaţia, antreprenoriatul și SCC-urile au fost indicate în 
mod oficial drept teme intersectoriale 6  în programe comunitare precum Orizont 

2020 (cercetare și inovație), COSME pentru IMM-uri (inclusiv Erasmus pentru 

tineri antreprenori), Start-up Europe, Erasmus+, INTERREG - Cooperare 
teritorială, fondurile structurale și fondurile de coeziune ale UE. 

> Integrarea avantajului competitiv al SCC-urilor în strategiile de dezvoltare 
regională prin „specializare inteligentă”, pentru promovare regională, 

inovație și dezvoltare socio-economică. SCC-urile au capacitatea de a 
interacționa cu alte activități, ceea ce generează deseori efecte de aglomerare și 

concentrare, care pot contribui la creșterea valorii adăugate la nivel local. În mai 
multe regiuni din UE au fost direcționate fonduri structurale și de coeziune către 

SCC-uri, în special pentru cartografierea patrimoniului, mobilizarea resurselor, 

parteneriate și conglomerate strategice și îmbunătățirea infrastructurii și 
serviciilor. 

> Recunoașterea relevanţei strategice a SCC-urilor pentru politicile de 
dezvoltare urbană, în special prin inițiativa Capitalelor europene ale culturii 

(ECOC). Orașele au fost întotdeauna locuri favorabile pentru artiști și persoanele 

 
 
5 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-
governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en 
6 Concluziile Consiliului privind „Cooperările intersectoriale culturale și creative pentru stimularea inovației, 
durabilității economice și incluziunii sociale”. 
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creative. Hub-urile creative emergente, noi puncte fierbinţi în care profesioniştii 
creează, se întâlnesc, colaborează și își expun creațiile, devin factori ai 

regenerării orașelor, oferind noi funcții zonelor industriale abandonate sau 
clădirilor părăsite, care atrag servicii și afaceri paralele. ECOC, inițiativă 

emblematică și de durată a UE, a evoluat de la un program cultural și artistic 

internațional la o inițiativă mai structurată, care încurajează orașele să includă 
dezvoltarea culturală și SCC-urile în strategia politicilor lor de dezvoltare. Aceasta 

reprezintă o punte între cooperarea și cultura europeană și părţile interesate de 
inovație, turism și planificare urbană. 

> Integrarea SCC-urilor în programele de inovație, cercetare și dezvoltare. 
Capacitatea SCC-urilor de a contribui la procesele de inovație a fost recunoscută 

și susținută doar treptat. Începând din anul 2010, O Uniune a inovării (inițiativă 
emblematică a UE2020)7, a evidențiat faptul că inovația este determinată tot mai 

mult de factori non-tehnologici, cum ar fi creativitatea, designul, brandingul și 
noile procese organizaționale. De asemenea, în această inițiativă s-a observat 

importanța proceselor de inovație determinate de utilizator și a rolului SCC-urilor 

în crearea unor relații semnificative și conectarea cu publicul și cetățenii. 

> Promovarea efectelor de externalitate în alte sectoare și în societate. SCC-

urile sunt în poziția strategică de a produce efecte de externalitate în alte 
sectoare și domenii, deoarece îmbină arta, știința și tehnologia. Abilităţile 

culturale și creative pot fi valoroase pentru alte domenii profesionale, SCC-urile 
pot oferi conținut pentru TIC, pot avea impact asupra turismului și pot fi integrate 

în mai multe etape ale lanțurilor valorice, în special industria prelucrătoare și 
sectoarele de înaltă tehnologie. De asemenea, acest potențial de catalizator este 

o resursă pentru inovarea socială, asistența medicală și provocările sociale, cum 

ar fi problemele de mediu. Eliminarea barierelor de comunicare și stimularea 
cooperării în diverse domenii de politică sunt necesare pentru a facilita fertilizarea 

intersectorială și a promova clusterele în care pot colabora diverse părţi 
interesate. 

> Ameliorarea capacității de a reacționa la noile posibilități pe care 
tehnologiile digitale le creează în lanțurile valorice ale SCC-urilor. 

 
 
7 Comisia Europeană (2010) - Comunicare privind inițiativa emblematică „O Uniune a inovării” din cadrul 
Strategiei Europa 2020. 
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Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor digitale face ca Internetul să devină principala 
piață, contribuind astfel la complexitatea tot mai mare a lanțurilor valorice ale 

sectoarelor creative. Aceasta înseamnă că SCC-urile trebuie să deprindă 
permanent noi competențe și să-și adapteze mijloacele de remunerare. De 

asemenea, TIC creează noi posibilități pentru SCC-uri în ceea ce privește 

modelele de afaceri și formele de interacțiune mai directă cu publicul, bazate pe 
co-creare și implicarea într-o măsură mai mare a utilizatorului. UE monitorizează 

schimbarea digitală în lanțurile valorice creative pentru a aborda toate 
dezechilibrele ulterioare ale pieței, a consolida capacitatea și a stimula 

diversitatea conținuturilor și a exprimărilor. 

> Îmbunătățirea accesului la finanțare, în special prin noua facilitate de 

garantare a UE pentru SCC-uri. Accesul la diverse surse de finanțare este un 
obstacol crucial pentru SCC-uri. În cadrul programului „Europa Creativă” (2014-

20) s-au alocat 121 mln euro pentru un mecanism financiar, care să aibă rolul de 
asigurare a intermediarilor financiari (de ex. băncile) care oferă împrumuturi 

inițiativelor SCC-urilor. De asemenea, intermediarii financiari vor beneficia de 

programe de instruire pentru a înțelege mai bine necesităţile proiectelor SCC-
urilor. 

> Promovarea relaționării transfrontaliere și a alianțelor de hub-uri creative și 
antreprenori creativi - Comisia Europeană susține Rețeaua europeană a 

centrelor de creație8 (ECHN) și Creative Tracks9. Aceste proiecte pilot au rolul de 
a consolida comunitățile, difuzând informații și promovând reuniunile, programele 

de instruire colegială, cartografierea, facilitățile și concursurile de găsire a 
partenerilor și oferind structurilor de sprijin din întreaga lume posibilitatea de a 

comunica și de a învăța unele de la altele. 

> Înțelegerea calitativă și cantitativă a impactului SCC-urilor – Monitorul 
orașelor culturale și creative 10 . Comisia Europeană, împreună cu Eurostat 

(oficiul de statistică al UE), statele membre ale UE și organizaţii internaţionale 
precum UNESCO și OCDE, acționează pentru îmbunătățirea și armonizarea 

internațională a colectării și analizei datelor despre contribuția SCC-urilor la 
economie și la societatea în ansamblu. Există o necesitate tot mai mare de a 

 
 
8 http://creativehubs.eu 
9 http://www.creativetracks.org 
10 https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/ 
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investi în noi modalități de înțelegere a efectelor calitative ale SCC-urilor. Sunt 
luate în considerare și alte metode de colectare a informațiilor, cum ar fi relatările 

și interviurile. În anul 2017, Comisia Europeană și Centrul Comun de Cercetare 
au lansat Monitorul orașelor culturale și creative. Prin această platformă se 

cartografiază și se monitorizează patrimoniul SCC-urilor în orașele selectate (în 

prezent 168) și se evaluează, în mod sistematic și comparabil, valoarea și 
impactul calitativ şi cantitativ al acestuia. Acest instrument are rolul de a sprijini 

eforturile de plasare a culturii în centrul agendei de dezvoltare a orașelor și de a 
crea noi moduri de analizare și producere a dovezilor pentru SCC-uri. 

> Evidențierea rolului SCC-urilor în relațiile externe ale UE, deschizând noi 
piețe și contribuind la dezvoltarea durabilă și diversitatea culturală în lume. 

Recent, Consiliul UE a adoptat concluziile prin care se avizează Comunicarea 
Comisiei Europene 11  privind noua abordare strategică a UE față de relațiile 

culturale internaționale. Recunoscând rolul de pionierat al Europei în domeniul 
SCC-urilor, aceasta va contribui la crearea unui mediu propice pentru ca SCC-

urile să participe în continuare la creșterea economică și crearea locurilor de 

muncă, va susține producția culturală ca factor al turismului și dezvoltării, creând 
totodată noi canale de comunicare, dialog intercultural și consolidare a păcii. 

3. MANDATUL ȘI METODOLOGIA 

În acest raport prezentăm o imagine generală asupra sectoarelor culturale și 
creative12 din cele șase state ale Parteneriatului Estic al UE: Armenia, Azerbaidjan, 

Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina, dar mai important este faptul că prezentăm o 
imagine specifică țării privind provocările SCC-urilor din Moldova și recomandări 

adaptate acestora. 

Mandatul este acela de a analiza situația actuală a SCC-urilor din aceste țări, de a 

descoperi principalele probleme și posibilități ale lor, de a formula recomandări și de 

 
 
11 Comisia Europeană (2016) - „Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale”. 
12 În plus, Programul Cultură și Creativitate al UE-Parteneriatul Estic a comandat rapoarte naționale de 
subsector pentru a obține mai multe date specifice privind patrimoniul cultural, cinematografie/audiovizual, 
artele spectacolului și literatură. Mai mult decât atât, pentru a avea o perspectivă regională asupra dezvoltării 
SCC-urilor, există un proces continuu de testare a unui oraș creativ/unei regiuni creative în fiecare din cele 6 
țări: Sisian (Armenia), Shamkir (Azerbaidjan), Svetlogorsk (Belarus), Mtskheta-Mtianeti (Georgia), Orhei 
(Moldova) și Kosiv (Ucraina). În final, în cadrul Programului a fost lansată o inițiativă de elaborare a indicatorilor 
culturali, desfășurată în majoritatea țărilor Parteneriatului Estic, prin care se va obține o imagine de ansamblu a 
contribuției culturale, economice și sociale a SCC-urilor. Mai multe informaţii: http://www.culturepartnership.eu/ 
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a indica direcțiile și pașii de urmat. Această abordare nu vizează doar factorii de 
decizie la nivel național și comunitar. Ci este concepută pentru toţi cei interesați și cei 

care ar putea să intervină în ecosistemul divers al SCC-urilor. Principalele grupuri 
țintă sunt: Factorii de decizie și autoritățile de toate nivelurile (național, regional și 

local) din regiunea Parteneriatului Estic, omologii lor din UE și internaționali, diverși 

specialişti din toate disciplinele și subsectoarele domeniului, organizațiile, 
întreprinderile și instituţiile lor, toate părţile interesate, în special cele din educație și 

din comunitatea de afaceri, care au legătură cu agenda de dezvoltare a SCC-urilor. 

Referitor la sfera de cuprindere a SCC-urilor utilizată în prezentul raport, termenul 

„sectoare culturale și creative” se referă la un spectru divers și dinamic de discipline 
și subsectoare care diferă de la o țară la alta. Aceste discipline evoluează și 

interacționează permanent, deci nu putem să oferim definiții stricte și să definim 
concepte clare, însă la elaborarea prezentului raport am folosit aceste referințe 

pentru orientare: 

a) Punctul de plecare este conceptul de sectoare culturale și creative conținut în 

Regulamentul13 privind instituirea programului „Europa creativă”. Acesta include o 

definiție cuprinzătoare, care se referă la toate activitățile bazate pe valori 
culturale și/sau expresii artistice și alte expresii creative, inclusiv, printre altele: 

arhitectura, arhivele, bibliotecile și muzeele, artizanatul artistic, audiovizualul 
(inclusiv cinematografia, televiziunea, jocurile video și multimedia), patrimoniul 

cultural material și imaterial, designul, festivalurile, muzica, literatura, arta 
spectacolului, editarea, radioul și artele vizuale. 

b) Expresia culturală și creativă este specifică fiecărei țări. În fiecare din cele șase 
țări ale Parteneriatului Estic pot fi luate în considerare și alte activități conexe, 

dacă acestea prezintă potențial, de ex. TIC, mass-media, comunicare și 

publicitate, modă și articole de lux, gastronomie, produse vitivinicole și turism 
cultural. 

c) Raportul se concentrează mai ales asupra modului de promovare și îmbunătățire 
a condițiilor pentru dezvoltarea acestor discipline, subsectoare sau activități din 

cadrul SCC-urilor, care sunt scalabile și/sau capabile să genereze venituri, să 
devină durabile și să contribuie în mod direct la creșterea economică și la 

 
 
13 Articolul 2, capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 
decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (2014-2020). 
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ocuparea forţei de muncă. 

Procesul de elaborare a raportului era planificat să dureze șase luni, din toamna 

anului 2016 până în primăvara anului 2017. Activitatea în teren s-a bazat pe misiuni 
intensive în cele șase capitale ale regiunii (în Ucraina, și în orașul Lviv). În timpul 

acestor deplasări în teren au avut loc interviuri, întâlniri și discuții cu principalele părţi 

interesate, inclusiv factori de decizie, specialişti și organizații de creație, ateliere de 
lucru în mod individual și în grup. Misiunea a mai inclus vizite la hub-uri, spații și 

instituţii creative. Colectarea datelor și comentariile au fost completate de o cercetare 
documentară a literaturii de specialitate și a referințelor existente.  

Deși au multe elemente comune, țările Parteneriatului Estic au și diferenţe 
semnificative între ele. Aceste țări se confruntă cu multe provocări comune în 

elaborarea agendelor privind SCC-urile și ar putea beneficia de acțiuni comune, dar 
care ar putea fi realizate în mod diferit.  În acest raport sunt prezentate principalele 

provocări și posibilități pentru dezvoltarea SCC-urilor în Ucraina. Multe dintre 
provocări există și în alte țări (și regiuni) din alte părți ale lumii, inclusiv din Europa și 

din Uniunea Europeană. Întrucât SCC-urile au legătură cu o nouă economie bazată 

pe talente/resurse umane și creativitate, pentru dezvoltarea acestui domeniu este 
necesară crearea unui întreg ecosistem nou. Nu există soluții gata de utilizare. 

Pentru fiecare provocare, în raport sunt oferite exemple din țările Uniunii Europene. 
Unele cazuri sunt inițiative demonstrate de mult timp, altele sunt abia inițiate și nu au 

fost încă evaluate complet. Intenția este ca aceste exemple14 din alte țări să inspire; 
ele prezintă practici care pot fi replicate, cu adaptările locale necesare, și/sau 

servesc ca punct de plecare pentru analize efectuate în țările Parteneriatului Estic, 
de la care se poate ajunge la soluții proprii. Recomandările pentru promovarea 

dezvoltării domeniului sunt prezentate pe termen scurt, dar și pe termen mediu. 

  

 
 
14 Exemplele au fost alese astfel încât să se potrivească cât mai bine provocărilor analizate, pe baza literaturii de 
specialitate și cunoștințelor experților. 
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4. DEZVOLTAREA SECTOARELOR CULTURALE ȘI 
CREATIVE - ANALIZĂ REGIONALĂ ȘI IMAGINE 
DETALIATĂ PRIVIND REPUBLICA MOLDOVA 

4.1 Scurtă analiză a contextului național 

Posibilităţi 

> Accesibilitatea Internetului de mare viteză, cu o bună acoperire în țară, asigură 
un mediu adecvat pentru dezvoltarea TIC. 

Comparativ cu alte țări ale Parteneriatului Estic, în Republica Moldova utilizarea 
rețelelor sociale, a radioului și televiziunii online este la un nivel ridicat. Internetul are 

o acoperire bună, datorită caracteristicii teritoriului, prin urmare acesta este utilizat ca 
teren de testare avantajos pentru companiile internaționale de comunicații. 

Reglementările existente privind spațiul cibernetic asigură flexibilitatea necesară. 
Acest mediu este favorabil și pentru dezvoltarea companiilor de video streaming și a 

altor servicii culturale online, inclusiv jurnalismul digital.  

> Sectorul drepturilor de autor contribuie deja în mod considerabil la economia 
Moldovei. 

Primul studiu publicat pe această temă, comandat de AGEPI - Agenția de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală15, a arătat că sectorul drepturilor de autor contribuie cu circa 

4% la VAB (valoarea adăugată brută), 3,3% la PIB și 3,5% la ocuparea forţei de 
muncă în Republica Moldova. Cele mai importante sectoare ale drepturilor de autor, 

prin prisma VAB și ocupării forţei de muncă, sunt: software și baze de date, presă și 
literatură, publicitate. Serviciile informatice și de informare au reprezentat circa 93% 

din totalul exporturilor de servicii cu drepturi de autor în anul 2014. Deși balanța 
comericală internațională a fost pozitivă și în creștere pentru servicii în această 

perioadă, ea a fost negativă pentru bunuri, din cauza pierderilor de competitivitate. 

Conform datelor, în acest sector sunt necesare noi investiții, pentru a îmbunătăți 
eficiența și a majora valoarea adăugată prin îmbunătățirea competitivității produselor 

și bunurilor. 

 
 
15 „Contribuția economică a sectorului creativ din Republica Moldova”, studiu elaborat de Adrian Lupușor și Ion 
Țigănaș pentru Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), cu sprijinul WIPO, 2015. 
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> Cooperarea bună cu România și fluxul de investiții din România permit crearea 
unui spațiu cultural productiv. 

În domeniul SCC-urilor există o mulțime de schimburi și proiecte comune, în special 
în cinematografie, audiovizual, literatură, editare și artele spectacolului. Guvernul 

României și instituţiile române acordă susțin constant cultura. Cooperarea strânsă 

este rezultatul limbii și culturii comune, fiind un teren fertil pentru creație și producție.  
Mulți moldoveni au dublă cetățenie, ceea ce le permite să călătorească fără 

probleme și să înființeze întreprinderi în România. În plus, începând cu anul 2014, 
cetățenii moldoveni beneficiază de regimul liberalizat de vize cu UE. 

 

 

 

Provocări 

> Emigrația continuă provoacă pierderea forţei de muncă și a masei critice. 

Emigrația de durată și la un nivel ridicat a provocat reducerea capacității generale și 

a masei critice a țării, în special datorită emigrației specialiştilor cu înaltă calificare, 

printre care specialişti din TIC și sectoarele creative și culturale. 

> Procesul lent de descentralizare împiedică dezvoltarea generală a regiunilor 

Moldovei. 

Deși se află în prezent în atenția Guvernului, descentralizarea a fost un proces 

îndelungat, din cauza lipsei de expertiză adecvată și a competenţelor manageriale. 
Lipsa autonomiei duce la reducerea posibilităților de susținere a inițiativelor locale în 

sectorul creativ. 

> Nivelul ridicat al birocrației și lipsa eficienței în administraţia publică limitează 

antreprenoriatul. 

Birocrația excesivă împiedică dezvoltarea activității de întreprinzător la scară redusă 
și a noilor afaceri, contribuind la monopolizarea pieței de către companii mai 

consacrate. Pe lângă aceasta, corupţia de durată descurajează investițiile stabile și 
inițiativa în afaceri, inclusiv atragerea partenerilor și a investitorilor din străinătate. 
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> Pluralismul fragil în mass-media reduce diversitatea distribuției conținutului. 

Multe mijloace de informare și tipografii se află în mâinile câtorva societăți 

comerciale, ceea ce împiedică dezvoltarea unei piețe echitabile pentru producția și 
distribuția independentă a diverselor conținuturi. 

> Dialogul intercultural complex dintre comunitățile țării nu transformă diversitatea 

culturală într-un avantaj distinctiv. 

Există dificultăți de înțelegere între diversele comunități culturale, în lipsa unor canale 

de comunicare eficiente, mai ales între vorbitorii de limbă rusă și cei de limbă 
română. Acest fapt este agravat de conflictul de durată privind Transnistria (teritoriu 

autonom autoproclamat) prin frontiera ucraineană. Ca urmare, posibilele colaborări și 
studii privind patrimoniul cultural divers transfrontalier și creativitatea sunt 

împiedicate. 

> Participarea generală la cultură este redusă și cheltuielile lipsesc, datorită faptului 

că acest domeniu este perceput ca unul nesemnificativ, care doar consumă 
resurse. 

Populaţia cu venituri mici consideră cultura drept un domeniu secundar sau 

extravagant. Cultura nu este promovată ca factor determinant pentru educația și 
bunăstarea cetățeanului. Prin urmare, participarea la evenimente culturale sau 

vizitarea instituțiilor de cultură sunt la un nivel relativ scăzut. Societatea în general, 
inclusiv mediul de afaceri și autoritățile, nu recunosc pe deplin potențialul culturii și 

creativității pentru dezvoltarea socială și economică. 

> Reglementările vamale greoaie împiedică schimburile și activitățile 

transfrontaliere, în special cu România vecină. 

Reglementările vamale existente sunt costisitoare și nefavorabile pentru comerţul 

transfrontalier, în special pentru antreprenorii mici și în dezvoltare. Piaţa restrânsă a 

Moldovei face ca internaționalizarea să fie și mai relevantă. Acest aspect este 
deosebit de acut în privința comerțului cu România vecină, în care se vorbește 

aceeași limbă ca în Moldova, și în care extinderea pieței interne restrânse a 
Moldovei ar fi un fapt firesc. 

4.2 Recunoașterea caracterului transversal al SCC-urilor 
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SCC-urile au un caracter multiplu și transversal, care are impact asupra dezvoltării 
economice și sociale. Acest potențial este încă insuficient recunoscut în ţările 

Parteneriatului Estic - dar și în multe alte părți ale lumii - la toate nivelurile, de la 
responsabili de politici și autorități până la societatea în general, inclusiv specialiştii 

în domeniu. Acest (proto) sector este cu greu considerat drept parte integrantă a 

economiei, parţial din cauza puținelor dovezi existente privind contribuția sa la 
dezvoltarea generală și calitatea vieții. Pentru mulți, cultura și economia sunt două 

domenii distincte, fără nici o interacțiune. Cultura este considerată încă, de către 
multe persoane, drept un lux, aceasta fiind o abordare tradițională rămasă din fosta 

Uniune Sovietică. Cultura este considerată un sector cu o productivitate scăzută, 
care necesită resurse.  

De asemenea, este greu de înțeles pe deplin conceptul SCC-urilor, fiindcă acest 
domeniu este deschis și multiplu, include mai multe discipline, activități și profesii 

diferite, care la rândul lor pot să interacționeze cu alte sectoare și domenii cărora le 
pot adăuga valoare. Acest concept poate chiar să varieze în funcție de regiuni, culturi 

sau politici. De aceea, natura sectorului este dificil de comunicat și de confirmat. 

Mulți specialişti din domeniul cultural au probleme în a se identifica cu agenda SCC-
urilor. Fiecare disciplină este distinctă, cu istoria și calea sa proprie. Prin urmare, 

diferențele dintre discipline sunt acceptate și prezentate mai des decât elementele lor 
comune. Puțini recunosc avantajele integrării conceptului-umbrelă al SCC-urilor, care 

ar putea facilita coordonarea și interacțiunea între sectoare, permițându-le să se 
exprime printr-o voce comună și să devină mai vizibile. Mulți specialişti din cultură și 

creație privesc această reformulare ca o trecere spre comercializarea domeniului 
cultural, care și-ar putea explora produsul material sau profitabilitatea. Ei o consideră 

ca fiind o trecere problematică, deoarece se tem de instrumentalizarea culturii. 

Potrivit profesorului Pier Luigi Sacco16, această reacție reflectă o logică 1.0 a culturii 
preindustriale, în care cei ce produc sunt remunerați nu în cadrul unei tranzacții de 

piață, ci mai degrabă sub forma unui schimb simbolic de daruri între artist sau 
producătorul de cultură și patron (o persoană fizică sau statul însuși). În acest 

context, producția de cultură și accesul la cultură sunt limitate și afectate de 
obstacole sociale și economice. 

 
 
16Culture 3.0: A new perspective for the EU 2014-2020 Structural Funds Programming [Cultura 3.0: o nouă 
perspectivă pentru programarea fondurilor structurale ale UE în perioada 2014-2020], aprilie 2011, Rețeaua 
Europeană a Experților în Domeniul Culturii, Bruxelles. 
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Conceptul cultura 3.0 al lui Pier Luigi Sacco (2011)17 

 

Datorită dezvoltării tehnologice și economice, bazele sectorului s-au modificat 

treptat. Ca multe alte țări, statele din Parteneriatul Estic au asistat la creșterea 
numărului locurilor de muncă considerate creative și la creșterea numărului de 

componente creative ale unor locuri de muncă considerate „de rutină” sau 
„mecanice”. Această schimbare a avut un impact considerabil asupra sistemelor 

educaționale, bunăstării sociale și factorilor de decizie, în ceea ce privește stabilirea 

modalităților de dezvoltare și retenție a capitalului uman. În majoritatea țărilor 
Parteneriatului Estic, succesul externalizării tehnologiilor avansate și al sectorului 

tehnologiilor informaționale a fost mai vizibil, deci a avut un impact mai mare asupra 
factorilor de decizie și investitorilor. Din păcate, SCC-urile au rămas, de cele mai 

multe ori, în umbra acestui avânt tehnologic. 

Sectorul culturii are nevoie de modele organizaționale sau de afaceri noi și dinamice 

în această tranziție, chiar și atunci când profitul nu este scopul sau obiectivul final. 
 

 
17 Pier Luigi Sacco, 2011. Culture 3.0: A new perspective for the EU 2014-2020 Structural Funds 
Programming [Cultura 3.0: o nouă perspectivă pentru programarea fondurilor structurale ale UE în perioada 
2014-2020]. Rețeaua Europeană a Experților în Domeniul Culturii, aprilie 2011. 
http://www.interarts.net/descargas/interarts2577.pdf 

Cultura 1.0

• Se bazează în mare 
parte pe modelul 
patronajului

• Tipic pentru o 
economie pre-
industrială

• Cultura nu este 
considerată un sector 
economic, și nici nu 
este accesibilă pentru 
marea majoritate a 
publicului potențial

• Producțiile culturale 
depind de subvenții, și 
nu pot fi realizate fără 
acestea

Cultura 2.0

• Domeniile culturale și 
creative, care produc 
valoare economică și 
chiar sunt profitabile, 
însă reprezintă un 
sector specific al întregii 
economii

• Publicul s-a extins 
semnificativ, pe când 
capacitatea producțiilor 
culturale este încă 
limitată semnificativ de 
barierele de intrare

• Caracterizată prin 
creșterea explozivă a 
dimensiunii piețelor 
culturale

Cultura 3.0

• Caracterizată prin 
inovații care contribuie 
nu doar la creșterea 
cererii, dar și la 
extinderea capacităților 
de producere

• Transformarea 
publicului în practicieni 
(contribuind astfel la 
apariție unei definiții noi, 
difuză și multi-laterală a 
calității de autor și a 
proprietății intelectuale) 
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Pier Luigi Sacco reaminteşte că produsul nematerial al sectorului culturii - în 
bunăstare, durabilitate, inovare, identitate locală și coeziune socială - trebuie să 

beneficieze de o atenție corespunzătoare. Totuși, sectorul tradițional al culturii se 
opune deseori acestei schimbări de logică. Chiar și pentru mulți întreprinzători și 

multe companii, pentru care obținerea unui profit este ceva normal și unul din 

obiective, de ex. muzică, audiovizual, mass-media, TIC, design și arhitectură, SCC-
urile reprezintă încă o noțiune „ciudată”, pe care o consideră străină lor sau lipsită de 

beneficii în urma apartenenței la ea. 

Diversele discipline ale sectorului activează încă în mod divizat, în concurență și fără 

a colabora prea mult. Organizarea colectivă (adică alianțe și platforme informale, 
organizații umbrelă și alte asociații sectoriale) este încă în faza timpurie sau slab 

dezvoltată, iar specialiştii duc lipsă de acțiuni coordonate și agende comune. 
Lipsește în acest sector o voce comună, care i-ar putea promova rolul și interesele. 

Fostele sindicate din perioada sovietică, prestigioase și puternice, care reprezentau 
diversele ramuri și profesii artistice și culturale, funcționează încă, dar se pare că 

cele mai multe nu reacționează la necesităţile și preocupările actuale ale sectorului, 

chiar dacă unele au fost reorganizate pentru a atrage generațiile noi.  În actuala 
economie de piață apar noi valori și tendințe, dar mentalitatea de divizare le 

împiedică pe cele mai multe din aceste structuri să se deschidă și să le adopte. 
Sectorul cultural instituționalizat se teme că își va pierde statutul și privilegiile, iar 

sectorul cultural-creativ atomizat și independent a avut o tranziție rapidă către 
economia de piață, care nu a condus la structuri mai solide și colective. Prin urmare, 

nici unul nu a recunoscut rolul și potențialul deplin al SCC-urilor ca și concept 
unificator. Se pune accent în continuare pe „eu” - căutându-se proiecte în mod 

individual și concurențial - și nu pe abordarea de colaborare bazată pe „noi”.  

Pentru mulți oameni, potențialul transversal și intersectorial al SCC-urilor, în special 
pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă, încă nu este evident. 

Există o lipsă de date care să susțină argumentele și să convingă părţile interesate. 
Sunt necesare noi metode de colectare și evaluare a seturilor de date calitative şi 

cantitative, pentru a cunoaște mai bine impactul potențial al sectorului, dincolo de 
cifre. Noul cadru economic actual necesită noi indicatori. Caracterul de cooperare 

intersectorială al SCC-urilor, care adaugă valoare altor sectoare, și impacturile sale 
indirecte și invizibile impun o analiză intersectorială și interdisciplinară, care ar putea 

clarifica acest fenomen. În majoritatea țărilor Parteneriatului Estic, procesul de 
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elaborare a Indicatorilor UNESCO Cultura pentru Dezvoltare (CDIS) este în 
desfăşurare. În Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Ucraina, aceștia au fost elaborați 

cu sprijinul Programului UE și al Parteneriatului Estic în Cultură și Creativitate - ca și 
în Moldova. 18  Acest cadru este o practică excelentă, care permite țărilor să 

stabilească indicatori de bază pentru poziționarea locului culturii în economie și în 

societate și oferă o referință pentru discuții și elaborarea politicilor la nivel național și 
internațional. 

Dimensiunea transversală a SCC-urilor este greu de abordat, deoarece presupune o 
schimbare radicală a modului de organizare și funcționare a guvernelor naționale, 

consiliilor și instituţiilor regionale și locale. Diviziunea strictă în domenii de politică, 
fără acțiuni sau bugete comune sau coordonate, nu este cel mai eficient mod de a 

crea și a aplica politici de succes în sectoarele culturale și creative. Accesibilitatea și 
utilizarea tehnologiilor digitale în zilele noastre au estompat diferența dintre 

producători și utilizatori. În prezent producția încorporează intrări determinate de 
utilizator, deci există o necesitate egală de a crea sisteme și comunicări care permit 

cetățenilor să participe activ la elaborarea politicilor.  

Astfel, este necesară o schimbare a viziunilor și a practicii în legătură cu cercetarea 
și inovația, pentru a recunoaște capacitatea sectorului de a influența economia. În 

prezent se consideră că inovația este determinată doar de tehnologie, iar în contextul 
producției este necesar să se ia în considerare potențialul inovației non-tehnologice. 

De asemenea, procesele artistice și culturale sunt ancorate în cercetare, creând 
cunoștințe specifice, care solicită investiții pe termen lung. Sectorul de care ne 

ocupăm are un mare potențial, datorită capacității sale de a implica și a scoate în 
evidență utilizatorii/publicul, de a schimba organizații, dar și de a gestiona și a 

genera o valoare nouă din cunoștințe. Cercetarea și tehnologia ar putea duce la 

apariția unor noi idei și produse, dar procesele culturale testează, verifică și 
socializează noua tehnologie.  

Lansarea unor politici specifice privind SCC-urile, pentru utilizarea eficientă a 
potențialului lor, este încă în faza incipientă. Turismul confirmă rolul distinct al culturii, 

dar favorizează legăturile dintre ministerele culturii și cele ale economiei, fără o 
perspectivă mai largă pentru SCC-uri. De multe ori, politicile privind SCC-urile sunt 

 
 
18 În plus, un studiu recent din Moldova a contribuit la evaluarea impactului economic al SCC-urilor, confirmând 
potențialul acestora. Assisting Moldova’s Competitiveness Champions: Selecting Two Further Industries [În 
sprijinul campionilor competitivității din Moldova: selectarea altor două domenii], USAID Moldova, 2016. 
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lansate de o parte interesată, în principal ministerul culturii, însă acest sector are 
nevoie de programe și instrumente concepute și implementate în comun, care să 

acopere mai multe domenii de politică. Atunci când se elaborează politici, programe 
și instrumente pentru SCC-uri ar trebui să se adopte o perspectivă mai amplă și să 

fie implicate și vizate mai multe părţi interesate.  

În multe țări ale Parteneriatului Estic există grupuri de lucru interministeriale, care 
discută și separă rolurile SCC-urilor. Pentru a fi eficiente și a obține resurse 

adecvate, diversele domenii de politică și bugetele lor ar putea fi dirijate spre a se 
ajunge la o strategie națională comună privind SCC-urile, cuprinzând economia, 

întreprinderile, cercetarea, tehnologia, inovarea, educația, dezvoltarea regională și 
urbană. S-ar putea crea grupuri operative interministeriale specifice și independente 

pentru coordonarea și dezvoltarea SCC-urilor, care ar include și sectorul 
privat/agenții economici și specialiştii (instituţii culturale, ONG-uri, antreprenori). 

Aceste grupuri operative ar putea asigura interacțiunea și efectul sinergic. De 
asemenea, ele ar putea să reprezinte sectorul în procesul de elaborare a politicilor, 

să promoveze cercetarea, să monitorizeze și să evalueze politicile. 

4.2.1 Exemple internaţionale 

Centrul de excelenţă pentru SCC-uri din Germania 

> Centrul de excelență pentru sectoarele culturale și creative19 a fost creat în 
anul 2007 printr-o decizie a parlamentului german, fiind rezultatul unei inițiative 

interministeriale, adică:Ministerul Federal German al Economiei și Energiei și 
Comisarul pentru Cultură şi Mass-Media al Guvernului Federal German. Aflat la 

Berlin, Centrul are rol de intermediar, avocat și impresar, care informează, 
susține și consolidează încrederea între factorii de decizie și distribuitori, SCC-

uri, mediul academic și alte sectoare. Acesta oferă o gamă largă de servicii și 

cunoștințe axate pe profesionalizarea și consolidarea capacității SCC-urilor 
(promovând în special competenţele antreprenoriale), cooperarea dintre SCC-uri 

și alte sectoare, cercetarea tendințelor și evoluțiilor relevante, punând la 
dispoziția specialiştilor din SCC-uri o platformă neutră pentru relaționare. 

 
 
19 http://kreativ-bund.de 
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Pentru alte exemple, a se vedea Consiliul sectoarelor creative 20  (Regatul Unit) și 
Brainport Eindhoven21 (Olanda) 

4.2.2 Posibilităţi în Republica Moldova 

> SCC-urile au fost recunoscute oficial ca factori relevanți ai creşterii economice, 

ocupării forţei de muncă și dezvoltării durabile de către Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării, în actuala strategie a culturii Cultura 2020. 

Strategia culturală elaborată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării prevede 

îmbunătățirea mediului de afaceri și a managementului în sectorul culturii, precum și 
diversificarea și extinderea pieței de bunuri și servicii culturale, în special cele oferite 

de instituţiile culturale de stat, dar și de sectorul privat. Strategia trebuie urmată de 
un plan de acţiuni concrete și de implementare. 

> Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Economiei au făcut primii 
pași pentru o colaborare în domeniul SCC-urilor. 

Iniţiativa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării de a estima sectorul creativ și 
contribuția acestuia la economie a dus la o colaborare mai strânsă cu Ministerul 

Economiei. În plus, au început discuții cu Agenţia Națională a Turismului în vederea 

elaborării unui program pentru serviciile și întreprinderile creative. Aceste inițiative 
pot fi o bază adecvată pentru elaborarea ulterioară a politicii și programelor 

interministeriale privind dezvoltarea SCC-urilor. 

> În raportul USAID22 (2016), serviciile creative au fost menționate ca domeniu cu 

potențial de export și ca nou obiectiv al măsurilor de promovare a competitivității. 

În studiu se arată că serviciile creative pot contribui la adăugarea valorii pentru multe 

produse și servicii de export ale Moldovei, cum ar fi proiectarea mobilierului și 
îmbrăcămintei, ambalare, branding și publicitate pentru vinuri. Acestea pot fi 

valoroase și pentru marca țării pe plan internațional. Arhitectura, construcțiile și 

publicitatea sunt menționate în studiu ca domenii cu creștere a vânzărilor și cifrei de 

 
 
20 https://www.gov.uk/government/groups/creative-industries-council 
21 http://www.brainport.nl/ 
22Assisting Moldova’s Competitiveness Champions: Selecting Two Further Industries [În sprijinul campionilor 
competitivității din Moldova: selectarea altor două domenii], USAID, 2016. Acest studiu este integrat în 
Programul de creștere a competitivității în Republica Moldova, care promovează o economie puternică, 
diversificată și orientată spre export, prin creșterea competitivității și eficienței în principalele sectoare. Se pune 
accent pe: Tehnologia informaţiei şi comunicațiilor (TIC) grupată cu serviciile creative și ingineria de precizie. 
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afaceri. S-a considerat că sectorul creativ este capabil să rețină tinerii talentați și 
rentabil pentru externalizare spre Rusia și UE. Punctele forte ale Moldovei au fost 

considerate competitive, în special apropierea de România/UE, aptitudinile lingvistice 
bune și înțelegerea bilaterală a Estului și Vestului. Ca urmare, pentru modernizarea 

sectorului, Programul de creștere a competitivității în Republica Moldova, finanțat de 

USAID și Guvernul Suediei, a promovat crearea unei asociații a companiilor și ONG-
urilor din domeniul creativ, susținerea companiilor pentru dezvoltarea competențelor, 

ateliere de lucru locale pentru tinerii creatori, în domenii precum animație, jocuri, 
design grafic, și înființarea unui nou hub creativ. 

> Strategia de descentralizare în cultură a fost aprobată, resursele culturale și 
creative din regiuni au fost identificate, iar potențialul lor pentru dezvoltarea 

turismului și afacerilor conexe a fost confirmat. 

În anul 2016, Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării a aprobat o strategie de 

descentralizare inclusă în programul Cultura 2020. În paralel, la nivel național și local 
a început să se conştientizeze tot mai mult necesitatea cartografierii patrimoniului 

cultural existent și a resurselor culturale și creative locale. Meșteșugurile, patrimoniul 

natural, produsele locale și patrimoniul cultural tangibil și intangibil cartografiate din 
țară ar putea fi îmbunătățite și comercializate la scară mai mare, atunci când 

strategiile de dezvoltare sunt formulate împreună cu antreprenorii din domeniul 
creativ și părţile interesate din turism. În paralel, rețeaua existentă a caselor de 

cultură din orașe și sate se poate transforma în puncte de contact cruciale pentru 
participarea culturală. Această dezvoltare se bazează pe proiecte internaționale, 

inclusiv: TRIO - Hub pentru proiectul de dezvoltare culturală rurală (Fundaţia Soros-
Moldova, Fundaţia Culturală Europeană), 2011-2013; proiectul COMUS (Consiliul 

Europei), 2015-2017, care s-a desfășurat în vechiul oraș Soroca, pentru a crea un 

model de dezvoltare cu ajutorul culturii; Iniţiativa orașe și regiuni creative a 
Programului UE și al Parteneriatului Estic în Cultură și Creativitate, care a avut un 

proiect pilot la Orhei.23 

4.2.3 Provocări în Republica Moldova 

> Măsurarea complexă a impactului economic al SCC-urilor și absența în 
consecinţă a datelor despre impact limitează baza luării deciziilor pe bază de 

 
 
23 Raportul final privind dezvoltarea resurselor culturale și creative la Orhei: 
https://www.culturepartnership.eu/en/article/report-orhei 
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dovezi.  

În concluziile finale ale raportului privind serviciile creative, menționat mai sus, se 

arată că, din cauza contribuției indirecte de valoare și caracterului transversal al 
SCC-urilor, este greu de aflat numărul real al locurilor de muncă în serviciile creative 

din Moldova.  În plus, se mai afirmă că resursele de export nu apar în statisticile 

naționale oficiale. În pofida acestor studii relativ recente privind serviciile creative și 
sectoarele drepturilor de autor - promovate de USAID și AGEPI - care au oferit 

informații adecvate privind impactul SCC-urilor asupra economiei, lipseşte încă un 
proces de colectare regulată a seturilor de date în vederea obținerii unor indicatori 

comparabili la nivel internațional pentru estimarea SCC-urilor, precum metodologia 
UNESCO Cultura pentru Dezvoltare. Activitatea continuă și de durată a Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării (în colaborare cu Ministerul Economiei) de a estima 
impactul sectoarelor creative și culturale nu a dus încă la rezultate vizibile. 

> Lipsa unui cadru legal și de politici specific în favoarea dezvoltării SCC-urilor.  

Deși există o viziune a politicii culturale, care include obiectivele de dezvoltare ale 

SCC-urilor (Cultura 2020), în Moldova lipseşte încă un cadru de politici național, 

comun, interministerial și specific, care conectează cultura cu economia, cercetarea, 
inovația, dezvoltarea teritorială și educația, având ca rezultat un proces amplu de 

implicare și participare a părţilor interesate din sector și a societății civile. Mai mult 
decât atât, din strategia culturală existentă lipseşte o foaie de parcurs clară, cu 

activități și sarcini concrete. 

> Resursele culturale din orașe și regiuni sunt încă mult subestimate ca puncte 

forte ale dezvoltării locale și regionale, din cauza lipsei know-how-ului și 
coordonării între autorități. 

Resursele culturale, mai ales meșteșugurile și patrimoniul cultural, sunt lipsite de 

procese de producție, păstrare și restaurare competente și actuale. Digitalizarea a 
fost lentă, iar procesele de diseminare nu sunt suficiente. La nivel instituțional există 

o lipsă de coordonare între autorităţile publice, de la nivelul național până la cel local, 
și cooperare (în cazul patrimoniului) cu părţile interesate din turism. 

4.3 Crearea politicilor și platformelor de participare 
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Prin abordarea ecosistemică a SCC-urilor se introduce o etapă mai largă, care este 
fundamentală pentru țările din Parteneriatul Estic. Adică eliminarea decalajului dintre 

autorităţile publice și cetățeni. Neîncrederea reciprocă împiedică dezvoltarea unei 
culturi civice și participative. Pentru ca SCC-urile să prospere și să-și descătușeze 

potențialul de cooperare intersectorială, diversele părţi interesate trebuie să 

contribuie și să interacționeze. Toți au câte un rol în această agendă comună a 
responsabilității: Autorităţile de stat, regionale și locale, agenții economici și sectorul 

privat, societatea civilă. 

Politicile și acțiunile statului, de sus în jos și unilaterale, sunt insuficiente pentru a 

declanșa inovația și creativitatea în sine. Nici reacția comună a sectorului - „lăsați-ne 
să ne vedem de treabă singuri” - nu este suficientă. Deși există câteva exemple 

pozitive în țările Parteneriatului Estic, mai sunt multe de făcut pentru a crea o cultură 
participativă care nu se bazează doar pe evenimente unice. Discuţiile participative și 

consultările publice sunt esențiale, dar ele trebuie să ducă la planuri de acțiuni 
concrete și implementare (chiar dacă sunt parțiale și/sau dependente de negocieri 

politice ulterioare). Această abordare include discutarea și formularea politicilor, dar 

și implementarea, monitorizarea şi evaluarea comună a acestora ulterior, preferabil 
prin parteneriate public-private (PPP-uri) eficiente, care în majoritatea țărilor nu sunt 

încă frecvente sau măcar reglementate. Stimularea acestei culturi presupune o 
investiție pe termen lung, deoarece implică o schimbare de mentalitate și de practică. 

Este vorba despre crearea și menținerea proceselor, pe lângă rezultatele acestora.  

Pentru a deschide noi canale între diversele părţi interesate, sunt necesare noi 

platforme și alianțe. Formale sau informale, bazele de date, platformele web, 
clusterele și structurile comune sunt cruciale pentru a expune, a media și a promova 

confirmarea reciprocă și a iniția colaborări și legături. Aceste platforme pot constitui 

vocea colectivă și legitimă a sectorului, pentru reprezentare și dialog cu autoritățile. 
Aceste organizații intermediare, care reunesc autorităţile publice/de stat, 

artiștii/creatorii și cetățenii/utilizatorii, lipsesc în domeniul SCC-urilor din țările 
Parteneriatului Estic. De exemplu, inițiativele de tip cluster îi pot aduce împreună pe 

toți cei care sunt sau ar putea fi interesați de acest domeniu, inclusiv autorități din 
educație, instruire, cercetare, planificare urbană și dezvoltare, până la utilizatori și 

public. 

Este esențial ca domeniul SCC-urilor să se promoveze, să relaționeze, să-și 

unească forțele și să creeze parteneriate pentru sine și pentru dezvoltarea activității 
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sale, dar și să aibă o voce mai clară și o reprezentare politică mai bună. Hub-urile 
creative au un rol important și în dezvoltarea comunității. Acest lucru este relevant 

îndeosebi pentru țările din Parteneriatul Estic, în care lipsa încrederii predomină încă. 
Programele naționale de finanțare în care se creează rețele, clustere și hub-uri 

creative pot contribui la dezvoltarea unei culturi a implicării și participării active. 

Punerile în corespondență și consultările publice la nivel național, regional și local 
trebuie să devină o practică standard a SCC-urilor, pentru găsirea resurselor și 

discutarea și definirea inițiativelor de elaborare a politicilor. De asemenea, se pot 
organiza consultări online, grupuri de lucru și audieri publice. Punerea în 

corespondență și bugetarea participativă pot fi modalități potrivite de testare pentru 
impulsionarea participării civice. De exemplu, bugetele participative sunt 

implementate în toată Europa la diverse niveluri politice, inclusiv în unele orașe din 
Parteneriatul Estic, fiind un instrument care poate contribui la impulsionarea spiritului 

cetățenesc, a responsabilității regionale, a responsabilității față de elaborarea 
politicilor și la sporirea încrederii. 

4.3.1 Exemple internaţionale 

Clusterele de inovare din Norvegia24 

> Programul clusterelor din Norvegia a fost lansat la începutul anilor 2000, în ideea 

că întreprinderile care colaborează sunt mai inovative, mai productive și mai 
competitive. Prin acest sistem financiar se încurajează inițiativele comune de jos 

în sus, prin cofinanțarea colaborărilor și demersurilor acestora. În cadrul 
invitațiilor deschise anuale se oferă sprijin pe un termen de până la trei ani, pe 

baza planurilor de afaceri. Resursele clusterului, potențialul de dezvoltare și 
poziția în sector sunt la fel de importante ca și inițiativa participativă, interesul 

comun al conducerii și responsabilitatea comună privind proiectul clusterului. 

Clusterele sunt finanțate pe trei niveluri de dezvoltare: (1) emergent, (2) matur, cu 
prezență pe piața națională, și (3) matur, cu prezență pe piața internațională. 

Pentru alte exemple, a se vedea: Bugetarea participativă (Portugalia) 25  și Harta 
culturii (Valletta)26 

4.3.2 Posibilităţi în Republica Moldova 

 
 
24 http://www.innovationclusters.no 
25 https://opp.gov.pt 
26 https://www.culturemapmalta.com/ 
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> Strategia culturală națională, rezultat al analizei ex-ante a unor experți, în 
consultare cu specialişti din sectorul SCC-urilor. 

Procesul de analiză și elaborare a actualei strategii culturale naționale a fost preluat 
de către un grup de experți, care activează împreună cu ministerul, incluzând 

consultările și discuțiile necesare cu diverși specialişti din domeniul SCC-urilor. 

Această abordare ar putea indica disponibilitatea Guvernului pentru un model mai 
participativ de elaborare a politicilor în viitor. În plus, actuala strategie prevede în 

mod oficial implicarea mai profundă a societății civile în elaborarea politicilor și 
dezvoltarea serviciilor locale pentru a stimula responsabilitățile comune.  

> Recenta restructurare a Ministerului Culturii în Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării 

În anul 2017, în cadrul reformei Guvernului, Ministerul Culturii a fost redenumit 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, absorbind Ministerul Educaţiei și Ministerul 

Tineretului şi Sportului și devenind succesorul legal al acestora. Această structură 
nouă și mai extinsă ar putea fi favorabilă elaborării politicilor comune în domeniile 

respective. 

> Crearea Asociației Companiilor din Industriile Creative din Moldova (COR), care 
reunește întreprinderi și ONG-uri din acest domeniu. 

Această inițiativă a avut drept cauză concluziile studiului USAID, care au evidențiat 
lipsa de acțiune comună și organizare în comunitatea SCC-urilor. Astfel, au fost 

depuse eforturi deosebite pentru crearea unei organizații comune - Asociația 
Companiilor din Industriile Creative (COR) (a se vedea exemplele de mai jos) - în 

special prin cartografierea necesităţilor și reuniuni cu diverși specialişti, astfel încât 
procesul a fost condus de către sectorul creativ însuși.  

Exemple locale:  

Asociația Companiilor din Industriile Creative din Moldova (COR)27 

Înființată în 2017, aceasta reunește companii și ONG-uri din sectoarele creative din 

Moldova, cu scopul de a le sprijini și reprezenta, asigurându-le dezvoltarea, educația 
și conectivitatea locală și internațională. Asociația participă la dezvoltarea unui nou 

 
 
27 http://www.cor.md/ 
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hub creativ - hub-ul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (a se vedea 
capitolul următor) - și la implementarea programului „Creative Enterprise” în 

Republica Moldova, lansat recent de Consiliul Britanic. 

OBERLIHT - Asociaţia Tinerilor Plasticieni28 

A apărut în anul 2000, ca o platformă comună a tinerilor studenţi și absolvenți ai 

facultăților de artă, cu scopul de a găsi modalități comune de desfășurare a 
activităților artistice în Republica Moldova. Misiunea sa este de a susține tinerii artiști 

și de a contribui la dezvoltarea lor profesională. Asociația creează și menține 
platforme și proiecte interdisciplinare conexe, menite să conecteze inițiativele locale 

și internaționale de artă și cultură contemporană, pledând pentru un sector cultural 
puternic și independent în Republica Moldova și în regiune. Una din principalele sale 

preocupări este să atragă atenția, prin intermediul unor proiecte artistice, asupra 
deținerii și utilizării spațiilor publice și a rolului artei în acest demers. Asociația oferă 

specialiştilor instrumente de informare relevante, în special buletinul periodic 
Oberliht, distribuit pe larg în Europa, în care sunt prezentate posibilități pentru 

specialiştii creativi și artiști. De asemenea, Oberliht are o experiență vastă de 

cooperare cu parteneri europeni și internaționali. 

4.3.3 Provocări în Republica Moldova 

> Comunitatea profesională a SCC-urilor este fragmentată, cu o slabă identificare 
și interacțiune comună, membrii săi luptându-se pentru resurse și posibilități în 

loc să coopereze. 

Comunitatea sectorului recunoaște faptul că îi lipsesc încă încrederea reciprocă, 

conducerea și coordonarea. Societatea civilă și organizațiile profesionale din 
domeniul SCC-urilor sunt fragile și subdezvoltate. Percepția este că sindicatele, 

moștenite din perioada sovietică, nu pun accent pe interesele colective actuale, în 

pofida unor procese de reorganizare care se derulează. 

> Domenii relevante, cum ar fi moda și TIC, nu sunt identificate ca părți ale 

sectorului creativ, fapt care împiedică formarea unor legături strânse între SCC-
uri și domeniile conexe. 

 
 
28 http://oberliht.org 
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În cadrul Programului de creștere a competitivității în Republica Moldova s-au luat în 
considerare sectoarele naționale principale și potențiale, precum și perspectivele de 

grupare a acestora, inclusiv TIC, vinificația, producția de mobilă, turismul, industria 
uşoară (textile, confecții, încălțăminte și accesorii) și serviciile creative. Totuși, există 

puține legături și parteneriate între specialiştii creativi și celelalte ramuri industriale. 

Nu sunt conștientizate posibilele sinergii între TIC, domeniul modei și restul SCC-
urilor. Lipsa de identificare și interacțiune generală limitează afirmarea sectorului și 

efectele cooperării intersectoriale. 

> Lipsa comunicării și încrederii între SCC-uri și factorii de decizie. 

Lipsa comunicării are ca rezultat diverse blocaje, cum ar fi nivelul redus al dezbaterii 
și participării la luarea deciziilor, responsabilitatea și implicarea redusă în 

implementarea politicilor, lipsa unor acțiuni coordonate, colaborări și parteneriate 
puține în cadrul comunității creative și cu părţile interesate din mediul academic și 

mediul de afaceri. 

4.4 Valorificarea hub-urilor creative emergente 

Ca reacție la necesităţile actuale ale sectorului, în toate țările Parteneriatului Estic, 
dar și în restul Europei, au apărut noi puncte fierbinţi de creativitate, sau hub-uri 

creative. În unele țări ale Parteneriatului Estic acest fenomen este încă recent, iar 
majoritatea hub-urilor creative sunt inițiative private, cu sprijin redus sau nul din 

partea autorităţilor publice. Acestea favorizează și evidenţiază spiritul antreprenorial 
dinamic al comunităților creative și de afaceri, urmând tendințele mondiale. 

Hub-urile creative au diverse forme și tipuri de organizare. Majoritatea sunt spații 
fizice - dar pot fi și platforme digitale și rețele virtuale - și pot include spații de 

colaborare, incubatoare sau acceleratoare, laboratoare de fabricaţie sau urbane, dar 
mai presus de toate acestea reprezintă o nouă comunitate. În multe orașe, acestea 

încep să ocupe clădirile abandonate din centru, spațiile dezafectate sau 

fostele/actualele zone și cartiere industriale. Ocupându-le și renovându-le treptat, 
hub-urile creative readuc la viaţă părți uitate ale orașelor și contribuie la dezvoltarea 

spațială și urbană. Acestea sunt locuri de muncă, întâlnire, învăţare și interacțiune, 
unde cunoștințele sunt împărtășite și transferate. Hub-urile creative își asumă 

diverse funcţii și oferă diverse produse și servicii: Spații de lucru și birouri, cursuri de 
tip „master” și ateliere de lucru, mentorat și îndrumare, cluburi de afaceri, evenimente 
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de identificare a partenerilor, hackathon-uri etc. Mai presus de toate, hub-urile 
facilitează dezvoltarea proiectelor și afacerilor și consolidează comunitățile. 

Aceste noi spații de lucru contribuie la estomparea limitelor dintre discipline și 
ierarhii. Atunci când specialiştii creativi se reunesc pentru a discuta, a crea și a se 

exprima în diverse culturi, discipline, limbi și profiluri, se acordă mai multă atenție 

experimentării și metodologiei. Interacțiunea din hub-uri stimulează artiștii și 
specialiştii creativi, obișnuiți să se axeze pe propria lor individualitate, să se asocieze 

și să colaboreze cu restul comunității creative și nu numai. Acest interes față de 
organizarea în colectiv este o chestiune de supraviețuire într-un mediu concurențial 

aflat în permanentă schimbare. Prin partajarea know-how-ului și a resurselor în spații 
comune, lacunele de competenţe se diminuează. Hub-urile creative sunt noi locuri 

sau organizații ale sectorului, spații versatile și flexibile în care se experimentează și 
se interacționează. Deseori, spațiile instituţiilor culturale publice din țările 

Parteneriatului Estic sunt oferite operatorilor privați în condiții nefavorabile, sau sunt 
utilizate/închiriate cu costuri mari, astfel că potențialul și facilitățile acestora sunt 

insuficient utilizate. În regiune există numeroase teatre, săli de concert, muzee, 

studiouri cinematografice, dar multe din acestea nu fac față provocărilor generate de 
noile posibilități. 

Multe hub-uri au la bază sau sunt dominate de TIC, dar SCC-urile sunt și ele parte a 
acestor ecosisteme. Mai puține hub-uri sunt orientate spre artă sau investesc în 

proiecte care nu aduc neapărat un profit - dar sunt durabile; altele pun accent pe 
antreprenoriatul social, promovând proiecte și afaceri care se axează pe coeziune și 

incluziune, iar unele sunt laboratoare care oferă orașelor soluții la problemele lor. 

În țările Parteneriatului Estic, majoritatea hub-urilor creative au fost create de jos în 

sus, în timp ce în unele state europene acestea au apărut printr-o inițiativă 

instituțională de sus în jos. Acestea din urmă au avut ca rezultat, în multe cazuri, 
spații complet noi, a căror populare durează mult timp. Multe hub-uri sunt active și 

aglomerate, dar pot fi fragile. Costurile de întreţinere sunt mari, iar sustenabilitatea 
este greu de atins; echipele și activitățile sunt într-o luptă continuă pentru a se 

menține; deseori managerii hub-urilor nu au competențele necesare activităților din 
acest domeniu; multe hub-uri nu au legături cu altele similare din același oraș sau 

aceeași țară, cu părţile interesate din regiune (școli, factori de decizie, investitori, 
industrie) și cu colegii din alte state.  
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Hub-urile creative pot avea contribuții semnificative la dezvoltarea activității SCC-
urilor, la consolidarea comunității și la renovarea mediului urban. Acestea pot 

revitaliza cartiere și zone subdezvoltate ale orașelor. Favorizarea accesului SCC-
urilor la spații și locuri libere sau neutilizate este o investiție bună. Închirierile gratuite 

sau cu cost redus și procedurile simplificate pot sprijini multe inițiative noi. Susținerea 

echipelor și activităților în primii ani și integrarea lor în planurile de dezvoltare 
generală a orașului/regiunii și sectorului pot reprezenta un impuls pentru durabilitatea 

structurală a acestora, ridicându-le la noi niveluri. Ca noi părţi interesate, hub-urile își 
pot valorifica realizările și capitalul social și pot sta la baza creării unui parteneriat 

public-privat, care în unele țări din Parteneriatul Estic încă nu are un temei juridic. 

4.4.1 Exemple internaţionale 

IncrediBOL!29 (Italia) 

> IncrediBOL! a apărut în anul 2010, ca proiect pilot al orașului Bologna, cu scopul 

de a oferi instrumente pentru dezvoltarea antreprenoriatului în cadrul SCC-urilor. 
Astăzi este o rețea bine definită, cu diverși parteneri și diverse activități în 

regiunea Emilia-Romagna. A început să emită apeluri publice anuale pentru 

antreprenorii creativi, oferind mici contribuții bănești, spații gratuite, servicii de 
consiliere, instruire și promovare. Propunerile au fost corelate cu locații din oraș - 

deseori spații urbane închise sau libere. Creativitatea s-a dovedit a fi un factor 
esenţial pentru transformarea oraşului, contribuind la regenerarea economică a 

acestuia.  Ca urmare, recent a fost lansat un nou program de micro-recalificare, 
pentru transformarea spațiilor publice prin intervenții artistice și creative. 

Pentru alte exemple, a se vedea Subtopia 30  (Suedia), orașul creativ Telliskivi 31 
(Estonia), Nova Iskra32 (Serbia) și Poligon33 (Slovenia) 

4.4.2 Posibilităţi în Republica Moldova 

> În Moldova există câteva hub-uri emergente în domeniul TI, în timp ce prezența 
SCC-urilor are în prezent o importanță secundară. 

 
 
29 http://www.incredibol.net/ 
30 http://www.subtopia.se/ 
31 http://telliskivi.eu 
32 http://novaiskra.com/ 
33 http://www.poligon.si/ 
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Acestea au apărut în Chișinău, mai ales din inițiativa unor companii mixte private și 
publice, cu implicarea în special a donatorilor internaționali și a mediului academic. 

Majoritatea acestor hub-uri au fost inițiate cu accent pe comunitatea TI, deși sunt 
prezente și câteva întreprinderi din domeniul SCC, însă cele mai multe hub-uri își 

manifestă interesul față de sporirea participării SCC-urilor și dezvoltarea legăturilor 

cu acestea. 

Exemple locale:  

Tekwill34, centru de resurse și învăţare pentru comunitatea de afaceri din domeniul 
TI, integrat în UTM (Universitatea Tehnică a Moldovei), finanțat de USAID și 

implementat ca parteneriat între Guvern, mediul academic, donatori și sectorul privat, 
inclusiv Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC (ATIC). Misiunea 

sa este de a contribui la creșterea numărului de specialişti înalt calificaţi în domeniul 
TIC și la crearea unui ecosistem antreprenorial, asigurând facilități de educație și 

instruire, conferențiari și laboratoare, conexiuni pentru întreprinderi, specialişti, 
studenţi, profesori și investitori, capacități de cercetare și dezvoltare. Recent, acesta 

a integrat un spațiu de creație/laborator de fabricație, în care Atelier 99 a fost 

responsabil pentru organizarea evenimentelor. 

DreamUps 35 , campus de inovație și accelerator de afaceri pentru antreprenoriatul 

creativ și digital, care ajută tinerele talente să învețe prin mentorat, evenimente și 
interacțiune cu investitorii. Acesta intenționează să se axeze și pe dezvoltarea 

antreprenoriatului social. 

iHub 36 , parte a rețelei de hub-uri din Parteneriatul Estic (Tbilisi, Kiev, Lvov și alte 

orașe din Ucraina), amplasat în spațiile UTM din centrul Chișinăului, administrat de 
Seed Foundation și sprijinit de Ministerul de Externe al Norvegiei. Este un centru de 

inovare și antreprenoriat, care oferă servicii de instruire, mentorat, dezvoltarea 

comunității, acces la investitori, precum și spațiu de studiu/colaborare accesibil 
pentru întreprinderi noi și specialiști în TI. 

Generator Hub37, un ONG axat pe dezvoltarea comunității TI și consolidarea echipei 
acestuia prin instruiri, evenimente hackathoane. Oferă spațiu pentru colaborare. 

 
 
34 https://www.tekwill.md/ 
35 http://www.dreamups.com/ 
36 http://ihub.world/en/chisinau-en/ 
37 https://hub.md/ 
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Domeniile cele mai reprezentate sunt software, jocuri de calculator și design. 
Intenționează să creeze noi legături cu SCC-urile. 

> Sunt în curs de desfăşurare diverse proiecte de noi hub-uri creative și spații de 
artă și cultură, pentru a oferi o infrastructură specifică SCC-urilor care lipsesc.  

Pentru a aborda lacunele din infrastructurile și platformele axate pe SCC-uri, au fost 

planificate și/sau sunt începute deja mai multe proiecte noi. 

Exemple locale:  

Hub creativ. Acesta este promovat de Programul de creștere a competitivității în 
Republica Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Suediei, fiind o societate mixtă cu 

implicarea mediului academic, a sectorului privat și a celui public. A fost semnat un 
Memorandum de Înţelegere între Proiectul de ameliorare a competitivității, Ministerul 

Educaţiei, Culturii și Cercetării, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice 
(AMTAP) și Asociația Companiilor din Industriile Creative din Moldova (COR). 

Proiectul intenționează să atragă noi parteneri internaționali și alți donatori, în special 
pentru a sprijini elaborarea conținutului. Modelul de guvernanță al hub-ului și 

principalele caracteristici ale acestuia au fost discutate, iar pe teritoriul Academiei 

începe construcția noii clădiri. 

10/90 Studio. Este o platformă non-profit privată, care dorește să prezinte 

experiențe digitale alternative ale unor orașe, cu misiunea de a abilita tinerii artiști 
plastici din Moldova. Este integrat în iniţiativa Rețeaua europeană a centrelor de 

creație. 

Proiectul de reabilitare a Circului din Chișinău. Loc emblematic pentru oraș, 

Circul a fost închis, iar de curând câțiva artiști și operatori culturali au decis să atragă 
atenția cetățenilor și factorilor de decizie asupra potențialului acestuia, organizând un 

concert și un spectacol transmis în direct. Succesul acestei inițiative a avut ca 

rezultat un angajament public al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării de a iniția 
un proiect de reabilitare și reutilizare a Circului. 

CHEF – Chisinau hub for European films. Proiect lansat de AltFilm, un centru de 
instruire/producție/distribuție care intenționează să promoveze modernizarea 

Teatrului Odeon din Chișinău și dezvoltarea distribuției de filme europene în 
Republica Moldova. Acesta își mai propune să devină un punct de întâlnire pentru 
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creatorii de filme din toată Europa (estici și vestici), printr-un program de seminare, 
festivaluri, dezbateri, grupuri de reflecție etc. 

4.4.3 Provocări în Republica Moldova 

> Este dificil accesul la locuri și spații publice unde specialiştii în SCC-uri pot să se 

întâlnească, să experimenteze și/sau să expună.  

În zilele noastre, specialiştii creativi sunt în căutarea utilizării în comun și a unor 
spații și formule de colaborare care permit partajarea și punerea în comun a 

resurselor și inițierea unor dezbateri în care ideile apar și se dezvoltă. Multe din 
aceste hub-uri din Europa și din lume au dus la inițiative de jos în sus. Însă 

accesibilitatea și întreţinerea acestor spații sunt complexe, costisitoare și lipsite de o 
politică de susținere. Fostele hub-uri precum Tipografia 5 (închisă), un centru artistic 

aflat în centrul Chișinăului, care a servit ca spațiu dinamic alternativ pentru repetiţii, 
expoziții și spectacole, birouri și magazine, ar fi fost benefice dacă s-ar fi ținut seama 

de rolul lor în spațiul artistic și creativ al orașului. 

> Infrastructura publică culturală este de multe ori subdezvoltată, puțin utilizată, nu 

este clară sau nu susține comunitatea creativă. 

Unele spații culturale sunt slab dotate și insuficient adaptate la noile necesităţi și 
tendințe, mai ales la nivel tehnic - precum calitatea sunetului și a proiecțiilor video în 

sălile de concerte și de cinema. De asemenea, în țară nu există o rețea extinsă de 
spații și facilități funcționale pentru SCC-uri, cum ar fi ecranizări, ceea ce împiedică 

accesul la cultură, contactul cu creativitatea și organizarea de circuite turistice. De 
multe ori, obstacolele administrative și juridice limitează accesul comunității creative 

la instituţiile culturale și patrimoniul cultural al statului.  S-au raportat multe cazuri în 
care chiriile sunt foarte mari atunci când spațiile sunt puse la dispoziție. În plus, lipsa 

recunoașterii, viziunii sau competențelor din partea conducerii instituţiilor culturale 

afectează deschiderea și stabilirea unei relații permanente cu comunitatea artistică și 
creativă independentă. 

> Hub-urile informatice și creative existente în Chișinău depind foarte mult de 
donatorii internaționali. 

Cele mai multe din hub-urile informatice și creative existente au apărut la inițiativa și 
cu finanțarea unor donatori internaționali. Iar în majoritatea cazurilor acestea sunt 



	

38 
 

rezultatul parteneriatelor public-private și legăturilor cu diverse părţi interesate 
publice și private, în special mediul academic, precum Tekwill, iHub (UTM) și noul 

hub care va fi găzduit de Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Modelul de 
guvernanță și planurile de fezabilitate pentru aceste structuri depind însă de 

obținerea unei dinamici adecvate și de implicarea specialiştilor din SCC-uri și a 

comunității mai extinse. 

4.5 Facilitarea accesului la finanțare și susținere specifică 

Problema accesului complicat la finanțare pentru SCC-uri, din cauza naturii și valorii 

lor specifice, este recunoscută în multe țări europene.38 Principalele obstacole sunt: 
dimensiunea redusă a celor mai multe organizații creative, predominanța activelor 

nemateriale ale acestora, sursele lor de venituri, dependența de drepturile de 
proprietate intelectuală ca factor al dezvoltării, competenţele manageriale 

insuficiente, lipsa cunoștințelor și contactelor în domeniul economic. 

Serviciile publice europene de dezvoltare a afacerilor și investitorii privați, de la bănci 

până la investitori informali, nu sunt familiarizați cu modelele operaționale și de 

afaceri ale SCC-urilor. De multe ori, SCC-urile nu pot obține împrumuturi prin 
anumite programe și scheme de finanțare a IMM-urilor, fiindcă le lipsesc garanţiile. În 

țările Parteneriatului Estic SCC-urile se confruntă cu aceleași probleme ale accesului 
la finanţare. Accesul la finanţare dificil și limitat, infrastructura precară, legislaţia 

nefavorabilă, stimulentele insuficiente pentru dezvoltarea unei culturi a carității, etc., 
sunt factori din cauza cărora SCC-urile nu sunt considerate parteneri de afaceri 

favorabili. 

Finanţarea publică a culturii independente (ONG-uri) necesită mai multă claritate și 

criterii mai bune privind transparenţa proceselor de selectare, regularitatea susținerii 
și dezvoltarea durabilă. Asistența statului pentru IMM-uri nu ține seama de natura 

specifică a SCC-urilor, de aceea trebuie diversificată în continuare, în special privind 

adaptarea la dimensiunea micro a acestora. Operatorii locali au acces redus la 
coproducții și parteneriate internaționale, deoarece deseori nu au fonduri de 

contrapartidă suficiente și un cadrul de reglementare adecvat din partea statului. În 
prezent nu există stimulente sau deduceri fiscale pentru donaţiile private și 

 
 
38 În raportul grupului de lucru MDC al statelor membre UE „Towards more efficient financial ecosystems” [Spre 
ecosisteme financiare mai eficiente], este descrisă această problemă majoră și este prezentat un set de bune 
practici.  
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sponsorizările către SCC-uri. Legile privind protecția drepturilor de proprietate 
intelectuală (DPI) sunt deseori neglijate, din cauza lipsei de conștientizare în rândul 

specialiştilor sau agențiilor de monitorizare. De asemenea, reglementările restrictive 
pentru comerţul și exportul online și offline împiedică afacerile la nivel internațional. 

Competențele de colectare a fondurilor, în special pentru granturi internaționale, sunt 

slab dezvoltate la majoritatea operatorilor din sector. SCC-urile au nevoie de mai 
multe informații, contacte și relații pentru a găsi și a testa partenerii potriviți, precum 

și de resurse pentru a investi în cerințe de planificare pe termen lung. Antreprenorii 
creează metode de finanțare alternative și interesante, de ex. platformele de 

finanțare participativă, dar este necesară o îmbunătățire structurală în sistemele 
publice și în legislaţie pentru a facilita accesul și a diversifica alternativele de 

finanțare pentru sector. 

4.5.1 Exemple internaţionale 

PMV -  Cultuurinvest39 și STARTS – Fond de investiții pentru întreprinderi 
culturale40 (Belgia) 

> Două fonduri regionale, promovate de Guvernul flamand – PMV - Cultuurinvest, 

respectiv de Guvernul valon – STARTS. Ambele oferă împrumuturi specializate și 
investiții de capital în diversele faze de dezvoltare a unei afaceri, alături de 

îndrumare și consiliere pentru întreprinderi (IMM-uri) și organizații non-profit din 
cadrul SCC-urilor. 

Pentru alte exemple, a se vedea AWS VINCI - garanți în sectorul creativ41 (Austria) și 
Loteria națională42 (Regatul Unit) 

4.5.2 Posibilităţi în Republica Moldova 

> Scutirea de TVA a produselor și serviciilor de artă și cultură asigură o bază 

favorabilă pentru dezvoltarea întreprinderilor respective.  

Produsele şi serviciile artistice și culturale, cum ar fi cărți, editare, publicații de 
cultură, filme, prețuri ale biletelor, evenimente culturale, opere de artă etc., sunt 

 
 
39 http://www.pmv.eu/nl/financiering-voor-ondernemers/leningen/cultuurinvest 
40 http://www.start-invest.be 
41 https://www.aws.at/foerderungen-1/vinci-voucher-in-creative-industries/ 
42 http://www.lottery.culture.gov.uk/ 
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scutite de TVA, ceea ce reprezintă un cadru favorabil pentru înființarea și menținerea 
întreprinderilor respective, permițând în special testarea producțiilor inovative și 

experimentale. 

Exemplu local: Programul PARE 1+1 - ODIMM (Organizaţia pentru Dezvoltarea 

Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii)43 

Instituție publică înființată în anul 2007, activează în coordonare cu Ministerul 
Economiei și cu alte autorități centrale și locale, asociații de întreprinderi, furnizori de 

asistență în afaceri și IMM-uri. Misiunea sa este de a îmbunătăți competitivitatea 
economiei naționale prin susținerea IMM-urilor și promovarea antreprenoriatului 

local. Nu este destinată SCC-urilor, însă oferă o susținere importantă pentru 
dezvoltarea sectorului IMM-urilor, în care sunt incluse și SCC-urile. 

De asemenea, începând cu anul 2013 a promovat șase incubatoare de afaceri 
neguvernamentale non-profit, create de autorităţi publice, instituţii academice și 

companii, care formează Reţeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM). Pe 
lângă furnizarea de sprijin logistic în faza de pornire, ODIMM organizează instruiri, 

oferă asistență pentru strategii de afaceri sau elaborarea proiectelor necesare 

atragerii finanțării și facilitează participarea la rețele. 

Programul PARE 1+1 este menit să atragă remitențele din diaspora prin investiții în 

afaceri. Acesta vizează lucrătorii migranți și/sau rudele apropiate ale acestora care 
doresc să investească în crearea și/sau dezvoltarea unor întreprinderi. Programul 

contribuie cu o sumă egală (100%) la investiția făcută. Până acum, 800 de 
întreprinzători au primit asistență de la PARE, o mică parte din aceștia aparținând 

SCC-urilor (de la modă, confecții și accesorii până la jucării și proiecte muzicale). 

4.5.3 Provocări în Republica Moldova 

> În sistemul de finanţare de stat a artei și culturii lipsește o instituție autonomă 

având ca obiect diversitatea părţilor interesate ale SCC-urilor. 

Procesul finanţării de stat este lipsit de transparență și sistematizare, precum și de 

un organ independent având sarcina să emită apeluri publice, să selecteze proiecte, 
să distribuie fonduri și să monitorizeze (de ex. fondul cultural, consiliul pentru arte 

 
 
43 http://odimm.md/menu-types/despre-program.html 
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etc.). În afară de instituţiile culturale și ONG-uri, proiectele antreprenoriale și 
întreprinderile creative nou-înființate nu sunt încă vizate în mod concret. 

> Cadrul de reglementare care încurajează sponsorizarea este limitat.  

Responsabilitatea socială corporativă și investițiile private în cultură sunt la un nivel 

redus. În afară de TIC, SCC-urile sunt în mare măsură necunoscute mediului de 

afaceri, și deci prezintă prea puțin interes. Fondul donatorilor internaționali este 
epuizat și limitat. Legislația în vigoare prevede o deducere fiscală și asistenţă din 

partea statului, însă fără condiții clare. 

> Accesul la diverse surse de finanțare este limitat. 

Antreprenorii din SCC-uri obțin cu greu împrumuturi bancare, iar capitalul iniţial 
pentru proiectele lor este foarte greu de obținut. Mai mult decât atât, investitorii 

privați nu sunt familiarizați cu logistica, motivațiile și ciclurile de viață specifice SCC-
urilor, pentru a putea să aprecieze valoarea acestora și a fi convinși să susțină 

întreprinderile din domeniu. Colaborarea dintre SCC-uri și companiile nou-înfiinţate 
din domeniul tehnologiilor avansate, care ar asigura scalabilitatea solicitată deseori 

de către instituţiile financiare și intermediari, este redusă. 

> Numărul profesiilor culturale și creative nu este recunoscut oficial. 

Unele profesii artistice, culturale și creative, de exemplu regizor sau chiar artizan, 

printre altele, nu au o recunoaștere oficială în ceea ce privește clasificarea juridică și 
economică. Statul mai trebuie să confirme, prin instituţiile sale publice și oficiale, 

diversitatea domeniului SCC-urilor, astfel încât specialiştii să poată beneficia complet 
de drepturi sociale și juridice. 

> Expertiza colectării fondurilor și conducerii întreprinderii nu este încă inclusă în 
modelele de management al SCC-urilor. 

Instituțiile culturale pot să închirieze spații și să comercializeze servicii, dar pentru 

veniturile lor extrabugetare se percepe TVA de 20%. Planificarea strategică și 
aplicarea unor modele de afaceri durabile, inclusiv colectarea fondurilor, nu sunt 

practici comune în instituţiile culturale și sectorul ONG-urilor, în special atunci când 
acestea activează ca organizații non-profit. 

> Lipsa aplicării efective a Legii cinematografiei (2014) subminează dezvoltarea 
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acestui subsector. 

Discutată de mulți ani, legea națională a cinematografiei nu a fost implementată 

efectiv. În prezent finanţarea de stat a producției independente de filme este destul 
de limitată. În general, producția și distribuția independentă nu dispun de condiții de 

ecranizare în toată țara. Statul deține încă drepturi față de filmele finanțate, ceea ce 

împiedică specialiştii să beneficieze în continuare și să-și valorifice munca. Arhivele 
audiovizuale existente sunt puțin valorificate. Celelalte deficiențe din legislaţie - lipsa 

unei baze legislative pentru a defini cinematografia națională moldovenească - 
împiedică dezvoltarea ulterioară și valorificarea inițiativelor oficiale de coproducție, în 

pofida intrării în vigoare a Convenției europene asupra coproducțiilor cinematografice 
în anul 2012.  

> Insuficiența și problemele aplicării legislației și politicilor publice în domeniul 
mass-media împiedică dezvoltarea deplină și independentă și concurenţa 

echitabilă pe piață în acest sector.  

Referitor la radiodifuziune și televiziune, timpul de antenă alocat emisiunilor în limba 

română și conținutului produs la nivel local este insuficient, iar spațiul informativ al 

țării este dominat de emisiuni retransmise în limba rusă. Procesul continuu de 
tranziție la televiziunea digitală nu este complet transparent și nu se desfășoară în 

mod echitabil în ceea ce privește posibilitățile de diversificare a actorilor. În plus, 
proprietatea asupra pieței de publicitate și distribuției presei scrise continuă să fie 

concentrată, fapt care împiedică dezvoltarea mijloacelor de informare și le face să fie 
dependente de tarife deseori excesive. Lipsesc condițiile economice favorabile și o 

strategie menită să sporească dezvoltarea și capacitatea mijloacelor de informare și 
a presei. 

> Conştientizarea și gestionarea drepturilor de autor sunt deficiente. 

Cadrul legal existent este conform standardelor UE, însă mai există constrângeri 
privind drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală. În domeniul 

distribuției produselor și serviciilor culturale lipsesc monitorizarea și informarea. Mai 
mult decât atât, specialiştii nu sunt conștienți de drepturile lor și de căile prin care pot 

fi remunerați corect, iar conducerea colectivă este lipsită de responsabilitate. 
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> Cele mai importante sectoare cu drepturi de autor44 din Moldova sunt ineficiente, 
fapt care limitează posibilul impact economic ala acestora. 

În Republica Moldova, principalele sectoare cu drepturi de autor au o pondere de 
circa 67% la VAB și de 69% la totalul ocupării forței de muncă45, incluzând societățile 

de radio, televiziune, presă și literatură. Majoritatea acestora sunt întreprinderi de 

stat, în care este nevoie de optimizarea ocupării forţei de muncă și îmbunătățirea 
productivității. Toate celelalte societăți cu drepturi de autor (nededicate, parțiale și 

interdependente) sunt mici, având o pondere foarte redusă la economie și 
necesitând legături și parteneriate mai strânse cu societățile importante cu drepturi 

de autor. 

4.6 Îmbunătățirea educației și aptitudinilor antreprenoriale creative 

Având în vedere apariția unei noi paradigme economice, instituţiile de educație și 

instruire, de la școli până la universități, trebuie să fie mai deschise și mai conectate 
cu regiunile și localitățile. Instituţiile de educație au nevoie de noi abordări pentru 

planificarea şi desfăşurarea învățământului academic și profesional, care să aibă un 

caracter mai practic, rezilient și antreprenorial. Abordarea învățării pe parcursul vieții 
ar asigura aceasta. În țările Parteneriatului Estic există multe universităţi renumite 

pentru calitatea lor tehnică, în special în domeniile cinematografiei, artelor 
spectacolului și muzicii. Dar abilitățile tehnice sau artistice nu sunt suficiente pentru 

ca tinerii profesionişti să prospere, să dezvolte proiecte și să creeze întreprinderi pe 
piața globală. Mai mult decât atât, creativitatea și inovația sunt recunoscute în acest 

moment ca abilități esențiale în alte profesii. Astfel, cultura și creativitatea trebuie 
integrate în cursurile de la toate nivelurile de educație, iar abilitățile și gândirea 

creativă și practica și participarea culturală trebuie dezvoltate din fragedă copilărie. 
Învățarea pe parcursul vieții trebuie promovată și standardele de predare trebuie 

îmbunătățite în instituţiile de educație formală și informală, de la nivelul preșcolar 

până la cel universitar. 

 
 
44 Conform clasificării WIPO, principalele sectoare cu drepturi de autor, definite ca fiind implicate total în 
crearea, producția, execuția, expunerea, comunicarea, distribuția și vânzarea conținutului protejat prin drepturi 
de autor. Acestea includ literatura, muzica, teatrul, cinematografia, mass-media, fotografia, software-ul, artele 
vizuale, serviciile de publicitate și societăţile de administrare colectivă, IN WIPO 
(http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/03/article_0012.html) 
45 „Contribuția economică a sectorului creativ din Republica Moldova”, studiu elaborat de Adrian Lupușor și Ion 
Țigănaș pentru Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), cu sprijinul WIPO, 2015. 
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SCC-urile au fost afectate și de extinderea mass-mediei digitale, de globalizare, de 
colaborarea transfrontalieră și trans-culturală. Apare astfel o nevoie de competențe 

strategice și relaţionale care are legătură cu activitatea pe piețe multiple și cu mai 
multe niveluri. Specialiștii creativi au nevoie de competenţe strategice, manageriale 

și de comunicare. Cu ajutorul competențelor strategice se raționalizează modul în 

care sunt concepute și gestionate proiectele, activitățile și carierele. Astăzi, un 
profesionist trebuie să fie un creator, un manager, un cercetător, un specialist în 

relații publice și un poliglot. Toți creatorii au nevoie de competențe pentru a negocia, 
a conduce, a discuta idei, obiective și planuri cu partenerii lor. Pe această piață tot 

mai exigentă și competitivă, nevoia de formare continuă crește. Specialiştii trebuie să 
fie mereu fruntași în domeniul lor, altfel riscă să rateze contracte, grafice, termene, 

contacte și parteneri. Managementul timpului este fundamental, în special atunci 
când cercetarea și analiza comună sunt necesare pentru un proiect supus presiunii 

de a da rezultate. Specialiștii trebuie să-și îmbunătățească competențele de 
comunicare pentru a depăși obstacolele cauzate de lipsa timpului, încrederii și 

cunoașterii reciproce, în echipe neierarhice, multilingve și multi-sectoriale temporare. 

În țările Parteneriatului Estic există numeroase exemple de proiecte și inițiative de 
educație și instruire alternativă, care elimină lacunele și răspund acestor noi 

necesităţi. Acestea sunt conduse de către ONG-uri și instituţii de educație și cultură 
consacrate. Provocarea constă în integrarea acestor noi metode de învățare în oferta 

generală și oficială a sistemelor de educație și instruire și în implicarea diverselor 
părţi interesate pentru a-și asuma roluri active în această evoluție.  

4.6.1 Exemple internaţionale 

Escalator - Creative Industry Kosice46 (Slovacia) 

> Escalator este un program intensiv de instruire și dezvoltare a creativității, 

talentului și profesionalizării pentru cei care activează în domeniul creativ, 
persoane fizice sau întreprinderi/grupuri, promovat de Creative Industry Kosice. 

La început participanții își prezintă necesităţile și își definesc obiectivele prin 
interviuri cu mentori externi. Aceasta este baza unui program individualizat de 

instruire și sprijin, constând din ateliere de lucru, seminare, îndrumare, mentorat, 
planificarea afacerii și planificare strategică, cercetare și dezvoltare, vizite de 

 
 
46 http://cike.sk/en/project/escalator 
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studiu și implementarea unor proiecte-pilot. 

Pentru alte exemple, a se vedea rețeaua regională OTELO a centrelor de creativitate 

pentru tineret47 (Austria), parteneriatele de creativitate48 (Lituania), InnovationRCA49 
(Regatul Unit) și Universitatea Tehnică din Tallinn - Centrul de inovație și afaceri 

Mektory50 (Estonia) 

4.6.2 Posibilităţi în Republica Moldova 

> Ofertă educațională interesantă și noi facilități care promovează antreprenoriatul 

și transferul de cunoștințe în domeniile artei, tehnologiei, ingineriei și designului. 

La UTM (Universitatea Tehnică a Moldovei) există Facultatea Urbanism și 

Arhitectură, Facultatea Textile și Poligrafie, precum și Departamentul Design 
Vestimentar și Departamentul Design și Tehnologii Poligrafice.  UTM găzduiește și 

contribuie la hub-uri precum Tekwill și iHub, dar și Centrul de Excelență și Accelerare 
în Design și Tehnologii „ZIPhouse”. Mai mult decât atât, la Academia de Muzică, 

Teatru și Arte Plastice există cursuri de multimedia, design, cinematografie și 
coregrafie. De asemenea, Academia este implicată în înființarea unui hub creativ pe 

teritoriul său, care va servi drept legătură între mediul academic și întreprinderile din 

acest domeniu. 

Exemplu local: „ZIPhouse” - Centrul de Excelență și Accelerare în Design și 

Tehnologii pentru industria uşoară51 

Industria ușoară (inclusiv confecții, textile, încălțăminte și accesorii) este unul din cei 

mai mari angajatori din Moldova (peste 23.000 de persoane sau 4,6% din totalul 
angajaților din industrie), dar și un exportator de frunte: 16,4% din exporturile țării în 

anul 2015. Astfel, în cadrul Programului USAID de creștere a competitivității în 
Republica Moldova s-au făcut investiții în promovarea acestui sector, sprijinind în 

esență trecerea la producerea cu valoare adăugată ridicată, creșterea calității 

produselor și a productivității, consolidarea viziunii și capacității sectorului.  

ZIPhouse este un proiect reprezentativ, lansat în anul 2015 printr-un parteneriat 
 

 
47 http://www.otelo.or.at/ 
48 http://www.kurybinespartnerystes.lt/ 
49 https://www.rca.ac.uk/research-innovation/innovationrca/ 
50 https://www.ttu.ee/mektory-eng 
51 https://utm.md/subdiviziuni-universitare/alte-subdiviziuni/centru-de-excelenta-si-accelerare-in-design-si-
tehnologii-ziphouse/ 
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public-privat între Ministerul Educaţiei, UTM și Asociația Patronală a Industriei 
Ușoare din Moldova (APIUS), cu suportul USAID. Misiunea sa este să abordeze 

provocările educației în domeniu, să promoveze noile firme de modă, dar și 
colaborarea mediu academic-industrie. Centrul este conceput să ofere un mediu 

creativ tuturor părţilor interesate - designeri, specialişti, instituţii, întreprinderi noi, 

studenţi - în vederea dezvoltării competențelor esențiale de tehnologie, design, 
marketing și afaceri în domeniul vestimentației. Centrul oferă cursuri de instruire, 

având rolul de accelerator pentru întreprinderile nou-înființate, și consolidează 
comunitatea, asigurând designerilor competențe tehnice și de producție avansate și 

resursele de cunoștințe necesare pentru a-și transpune ideile în afaceri, stimulând 
totodată colaborarea și cooperarea.  

Activând deja de câțiva ani, ZIPhouse are ca priorități consolidarea echipei și a 
structurii sale executive, implicarea companiilor private ca mentori și transformarea 

într-o resursă de consultanță pentru parteneriate și servicii care sunt esențiale pentru 
durabilitatea sa. 

4.6.3 Provocări în Republica Moldova 

> Lipsa abilităților de management strategic și comunicare în instituţiile culturale, 
administraţia publică și în rândul specialiştilor din SCC-uri împiedică dezvoltarea 

durabilă a sectorului. 

În general, încă nu există know-how de management strategic, mai ales în ceea ce 

privește elaborarea modelelor de afaceri durabile, colectare de fonduri și 
parteneriate. Mulți operatori nu au competențe și strategii de comunicare și 

marketing. Astfel, ei nu dispun de legăturile necesare cu mass-media, publicul, 
comunitățile și teritoriile, pentru ca ofertele lor să poată fi acceptate și să aibă 

semnificație. De asemenea, instituțiile culturale de stat și sectorul independent nu 

interacționează, nici nu își partajează resursele limitate. Schimburile comunității cu 
partenerii internaționali sunt insuficiente. În plus, administraţia publică nu are o 

politică a resurselor umane care să promoveze formarea continuă, procesele 
transparente de recrutare și rotația. De multe ori, instituţiile rămân introvertite și nu 

sunt deschise pentru o colaborare cu sectorul independent. 

> Oferta de educație și instruire pentru SCC-uri, prea academică și orientată spre 

interior, este neadecvată cu cerințele posibilităților economice globale de astăzi. 



	

47 
 

Majoritatea ofertelor de educație și instruire existente nu dezvoltă în mod suficient 
competențele de management și comunicare (în legătură cu abilitățile și cunoștințele 

tehnice și artistice). Acestea nu reușesc să promoveze valoarea creativității și 
antreprenoriatului, să stimuleze conexiunile cu societatea și piața în ansamblu și să 

dezvolte capacitatea studentului de a lua inițiativa. De asemenea, oferta de educație 

și instruire reacționează lent la cererea pieței, în special pentru specializări care 
lipsesc, cum ar fi copywriter sau designer grafic, printre altele. Posibilităţile de 

formare profesională pe parcursul vieții sunt insuficiente, într-o eră în care TIC 
evoluează constant. 

4.7 Dezvoltarea publicului și a piețelor 

Potențialul și caracteristicile transversale ale SCC-urilor sunt încă puțin cunoscute de 
factorii de decizie și o mare parte a societății în țările Parteneriatului Estic. Mulți 

specialişti din SCC-uri nu sunt cei mai buni promotori ai domeniului. SCC-urile rămân 
în mare măsură absente din mass-media și discursul public, cu excepția unui public 

de nișă în capitale sau orașe mari. Sunt greu de găsit spații și instituţii culturale 

active și moderne în teritoriu și în mediul rural, chiar și la periferia capitalelor, iar 
sistemele de distribuție sunt subdezvoltate. Casele/cluburile de cultură (dom kultury) 

din ţară au nevoie de mai multe resurse, și deci conținut cultural și creativ la zi. De 
asemenea, dezvoltarea publicului și cererea de conținut cultural sunt aspecte 

cruciale. Acest lucru necesită creșterea numărului canalelor de distribuție. Piețele 
diferite din țările Parteneriatului Estic, reglementările și limbile diferite creează 

dificultăți în internaționalizare și activitatea peste frontiere. 

Datorită revoluției digitale, distincția dintre creatori și consumatori se estompează, 

deoarece conținutul poate fi distribuit publicului țintă fără intermediari. Potrivit lui Pier 
Luigi Sacco, producția culturală și accesul la conținut nou sunt două faze ale 

aceluiași proces. În modelul său Cultura 3.0, participarea devine un generator de 

valoare, deoarece efectele economice și sociale ale acesteia pot fi mai extinse decât 
distribuția prin intermediul pieței. Implicarea și participarea utilizatorului impun un nou 

mediu și un nou cadru economico-social, care necesită încredere și dialog între 
diversele părţile interesate.  

Majoritatea instituţiilor culturale și o mare parte din întreprinderile creative și 
specialiştii creativi au nevoie de implicarea publicului și de competențe de 

comunicare și marketing. Pentru multe instituţii tradiționale și consacrate, vânzările 



	

48 
 

de bilete și comunicarea s-ar putea să nu fie priorități, deoarece ele vizează o elită 
cultivată și familiarizată care participă frecvent la evenimente. Pentru spectacolul 

independent, lipsa competențelor strategice și de planificare și deficitul de investiție 
pe termen lung favorizează strategiile de comunicare neadecvate. Se pare că cei 

mai mulți creatori independenți au dificultăți de auto-promovare, branding și 

poziţionare pe piaţă și se bazează pe puncte de vânzare sau inițiative comerciale 
paralele. Deficitul de intermediari în lanțul valoric (manageri, agenți, producători, și în 

special experți în marketing, responsabili de relații publice și specialiști în 
comunicare) are un efect negativ important asupra dezvoltării sectorului, fiindcă 

acești specialiști au competența de a selecta, a orienta și a difuza conținutul și de a 
dezvolta implicarea utilizatorului.  

O altă provocare este diversitatea exprimărilor și a conținutului în mass-media 
naționale. Televiziunea poate avea un rol crucial în promovarea SCC-urilor și poate 

contribui la consolidarea recunoașterii și conștientizării, crescând astfel cererea. 
Acest instrument puternic nu este utilizat la potențial maxim. În țările Parteneriatului 

Estic este nevoie de critică, de jurnaliști specializați și de experți în mass-media, care 

pot relata despre personalități, istorii și succese ale SCC-urilor. Există câteva 
platforme mass-media interesante, care promovează cultura urbană, festivalurile, 

stilul de viaţă, turismul cultural, etc.  

Țările Parteneriatului Estic sunt cunoscute pentru diversitatea și calitatea unor 

festivaluri de film, muzică și teatru, care valorifică poziția geopolitică de punte între 
Orient și Occident. Aceste festivaluri au fost puncte de contact importante pentru 

dezvoltarea publicului și a afacerilor și atracții turistice. Multe din ele au program tot 
timpul anului, iar în unele cazuri se dezvoltă inițiative care depășesc zona capitalelor, 

în pofida dificultăților. 

4.7.1 Exemple internaţionale 

OSTV - Canal18052 (Portugalia) 

> OSTV (Open Source TV channel) este dedicat în totalitate culturii, artei și 
creativității, îmbinând pe aceeași platformă televiziunea și internetul. Acesta 

transmite un conținut inovator, creat de o nouă generație de artiști și regizori, și 
dezvoltă proiecte de cooperare cu parteneri din întreaga lume. 

 
 
52 http://canal180.pt/en/ 
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Pentru alte exemple, a se vedea reţeaua de biblioteci HELMET 53  din Helsinki 
(Finlanda), Kinodvor City Cinema 54  din Ljubljana (Slovenia), teatrul pentru tineret 

Opgang 55 (Danemarca), teatrul și centrul cultural Laznia Nowa56 (Polonia) și Science 
Gallery57 (Irlanda) 

4.7.2 Posibilităţi în Republica Moldova 

> Procesul continuu de repoziţionare a bibliotecilor din toată țara ca centre 
culturale, educaționale și sociale, cu sprijinul programului NOVATECA. 

Acesta a început ca un proiect pilot, iar în prezent este un program național pe 5 ani, 
bazat pe sistemul de biblioteci existent, fiind finanțat de Fundaţia Bill & Melinda 

Gates în cooperare cu USAID. În cadrul programului, bibliotecile beneficiază de 
introducerea unor noi servicii conform necesităţilor comunității, în special instruire. 

Astfel, bibliotecile își modernizează echipamentele integrate într-un sistem de suport 
informatic, iar bibliotecarii își dezvoltă abilitățile profesionale. De asemenea, se fac 

investiții în crearea unei rețele între biblioteci și conectarea acestora la întreaga 
comunitate și la societatea civilă, pentru a obține susținere politică și publică. Astfel, 

bibliotecile își extind gama de activități, serviciile disponibile și serviciile cu publicul, 

ca puncte de contact esențiale pentru dezvoltarea teritorială. 

Exemple locale:  

Muzeul Naţional de Artă al Moldovei.58 Acest muzeu consideră că misiunea sa este 
să-și regândească rolul și locul, ca instituție publică și în raport cu publicul. Muzeul 

investește în programe educaționale în care se testează și se experimentează noi 
căi de legătură cu publicul: expoziții temporare care propun tururi ghidate alternative, 

discuții cu artiștii, activități speciale axate pe publicul tânăr - publicul de mâine, cum 
ar fi studiouri creative pentru copii și alte ateliere de lucru pentru educația artistică. 

De asemenea, se propun evenimente complementare, cum ar fi serate muzicale 

combinate cu expoziții. 

Platforma digitală pentru promovarea SCC-urilor www.locals.md este dedicată 

 
 
53 http://www.helmet.fi/ 
54 http://www.kinodvor.org/ 
55 http://opgang2.dk/ 
56 http://www.laznianowa.pl/ 
57 https://dublin.sciencegallery.com/education 
58 http://www.mnam.md/ 
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culturii urbane. Are ca public țintă tinerii cu vârsta de 18-35 ani, mai ales vorbitori de 
limba rusă, preponderent din Chișinău, educați, inițiați și informați. www.diez.md are 

ca obiectiv cultura și divertismentul pentru tineri. 

4.7.3 Provocări în Republica Moldova 

> Lipsa strategiilor de atragere a unui public mai larg și implicare a utilizatorilor. 

SCC-urile nu au competențe și strategii de implicare a publicului și nu comunică 
eficient cu publicul, indiferent dacă vorbim despre participanți la proces sau simpli 

consumatori. Oferta culturală și creativă trebuie reproiectată, pentru a implica diverse 
segmente ale publicului, prin studierea rețelelor sociale și a mijloacelor digitale 

pentru a obține o interacțiune și o reacție imediată și a se conecta la generațiile mai 
tinere. Mass-media înțeleg în mod limitat arta și cultura, de aceea nu le promovează, 

nici nu informează publicul despre producțiile și conținuturile creative.  

> Lipsa confirmării rolului și potențialului SCC-urilor sub aspect social și 

educațional. 

Factorii de decizie, managerii SCC-urilor, creatorii, dar și specialiştii din alte sectoare 

rareori recunosc și au capacitatea de a confirma, a planifica și a implica SCC-urile în 

alte scopuri și procese, îndeosebi în scop educativ, social și de mediu. Patrimoniul 
cultural, audiovizualul, în special producția de filme, artele vizuale și ale 

spectacolului, muzica sunt mijloace puternice de exprimare și de relație cu diverse 
segmente de public și comunități. Lipsesc însă cunoştinţele şi practicile privind 

elaborarea politicilor și planificarea proiectelor cu scopul de folosi SCC-urile în 
misiuni sociale. 

4.8 Încurajarea internaționalizării și cooperării 

Țările din Parteneriatul Estic se implică treptat pe arena internaţională, utilizând 
cultura ca instrument de influenţă pozitivă, care le consolidează identitatea 

distinctivă. Multe din ele inițiază campanii turistice internaționale și folosesc cultura 

ca element central, bazat pe bogatul lor patrimoniu cultural. Totuși, legat de 
campaniile de exporturi și investiții, SCC-urile nu au fost integrate încă în diplomația 

economică și comercială. Țările din Parteneriatul Estic își pot dezvolta potențialul 
talentului creativ local și al resurselor umane, precum și contribuția la valoarea 

adăugată a economiei în noile campanii naționale de promovare. Majoritatea acestor 



	

51 
 

țări au o dimensiune redusă a pieței, prin urmare internaționalizarea este un pas 
necesar, astfel încât SCC-urile să-și poată extinde publicul și activitățile. 

Posibilităţile de mobilitate profesională și deplasare se lărgesc, deși condițiile diferă 
de la o țară la alta. Cetățenii țărilor din Parteneriatul Estic nu au restricţii privind 

călătoriile în regiune. În cinci din aceste țări nu se solicită vize sau invitații de intrare 

cetățenilor UE. Dar cetățenii a trei țări din Parteneriatul Estic sunt supuși unor 
restricţii atunci când călătoresc în UE. Pentru cetățenii din Republica Moldova, 

Georgia și Ucraina nu există cerințe de viză la intrarea în spațiul Schengen. 
Conflictele continue din cinci țări ale Parteneriatului Estic favorizează o instabilitate 

care afectează schimburile, comerţul și colaborarea internațională.  

Toate țările Parteneriatului Estic participă la organizații culturale internaționale 

importante și au semnat convenții culturale internaționale, de ex. în cadrul UNESCO. 
Ele sunt parteneri activi în numeroase proiecte transfrontaliere ale Consiliului 

Europei și UE 59 , destinate patrimoniului cultural, muzeelor, cinematografiei, 
artizanatului și editării. 

Una din cele mai mari realizări ale acestei regiuni este participarea la programul 

„Europa Creativă” al UE. La moment, trei țări din Parteneriatul Estic sunt membre, iar 
altele sunt în procesul de negociere sau de examinare a calității de membru. 

Beneficiile nu înseamnă doar finanțare pentru diverse dimensiuni ale cooperării în 
cultură și mass-media. În cadrul Programului, entități din Parteneriatul Estic au 

posibilitatea să se implice în co-creare și coproducții alături de semeni europeni. 
Dezvoltarea parteneriatelor este o cerință esențială pentru majoritatea proiectelor din 

Europa Creativă. În cadrul Programului se finanțează instruirea formală și informală 
și activitățile de învățare reciprocă pentru specialiştii din sector, care îi ajută să țină 

legătura cu potențiali parteneri internaționali. Dezavantajele sunt: mulți operatori din 

țările Parteneriatului Estic au nevoie de mai multe contacte internaționale și 
competențe de management de proiect, în majoritatea apelurilor se solicită o 

cofinanțare de 40-50%, ceea ce îi împiedică pe mulți să se implice.  

Festivalurile din țările Parteneriatului Estic promovează regiunea și declanșează 

internaționalizarea SCC-urilor. Concursurile, programele festivalurilor, expozițiile și 

 
 
59 Iniţiativa de la Kiev, Consolidarea sectoarelor creative din Armenia, Azerbaidjan și Georgia: meșteșuguri de 
patrimoniu - platforma comună de dezvoltare, Platforma cărții, Programul de animație de la Marea Neagră, Să 
vorbim despre film în Caucazul de Sud!, sunt câteva exemple. 
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discuțiile paralele promovează conținutul și creatorii acasă și peste hotare, având ca 
rezultat participarea artiștilor și a producătorilor locali la evenimente similare în 

străinătate. Festivalurile atrag mulți specialişti, producători, directori și întreprinderi 
conexe din străinătate. Unele își exportă conceptul către alte orașe de peste hotare 

și organizează „subproduse”. De asemenea, multe festivaluri se implică în rețele 

internaționale care favorizează contactul permanent și accesul la oportunități pentru 
specialiştii și organizațiile din regiune. În general, festivalurile sunt cele mai pregătite 

pentru a se implica și a profita de programul „Europa Creativă”. 

Majoritatea țărilor Parteneriatului Estic60 sunt active în Cupa Businessului Creativ 

(CBC), o platformă globală pentru întreprinderi inovatoare, aflată la Copenhaga. CBC 
este o inițiativă desfășurată pe tot parcursul anului, având ca scop abilitarea 

antreprenorilor din sectoarele creative și coordonarea concursurilor naționale. 
Punctele de contact naționale promovează concursurile interne, iar apoi câștigătorii 

ajung să concureze la nivel internațional. Membrii CBC și antreprenorii participanți au 
posibilitatea să-și dezvolte competențele și să creeze legături cu investitori și piețele 

globale. 

Pentru a activa în mediul internațional este necesar un set specific de competențe și 
un rezervor de resurse materiale. Specialiștii își recunosc incapacitatea de a face 

față dimensiunii enorme a pieței internaționale, deci nevoia de a relaționa, de a găsi 
parteneri, de a analiza împreună și de a difuza informaţii. Această provocare impune 

actualizarea consolidării capacităţilor sectorului de a elabora strategii pe termen lung 
și a îmbunătățirii competențelor manageriale, cum ar fi colectare de fonduri și 

relaționare. Instituțiile trebuie să includă internaționalizarea în prioritățile lor de politici 
și să implementeze programe și instrumente care permit SCC-urilorsă activeze la 

nivel transnațional. 

4.8.1 Exemple internaţionale 

Go International61 (Austria) 

> Este o iniţiativă de internaționalizare, creată în anul 2003 pentru susținerea și 
brandingul întreprinderilor austriece ca parteneri siguri și importanți peste hotare. 

 
 
60 Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina 
61 https://www.go-international.at/ 
62 https://tmw.ee 
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Furnizează întreprinderilor cunoștințe, practici, instrumente și posibilități pentru a-
și comercializa oferta pe plan mondial. Este coordonată împreună cu alte agenții 

economice și de comerț din Austria care oferă instrumente suplimentare de 
asistență financiară directă. 

Săptămâna muzicii de la Tallinn62 (Estonia) 

> A apărut în anul 2009, ca o inițiativă de internaționalizare a industriei muzicale 
printr-o conferință și un festival de prezentare a talentelor. Formatul său s-a 

extins apoi, devenind un festival urban complet, cu durata de o săptămână, care 
include artă, design, tehnologie, spațiu urban, cultură culinară și diverse aspecte 

sociale. Acum este un punct de întâlnire pentru comunitățile creative din Europa. 

Pentru alte exemple, a se vedea: 

Centrele regionale care promovează internaționalizarea SCC-urilor - Institutul 
Catalan pentru Industrii Culturale63, Flanders DC64 și Programul de export al muzicii 

NOMEX65 

Reţele și platforme europene și internaționale - Cupa Businessului Creativ66, Creative 

Tracks - Talente fără frontiere 67 , Rețeaua europeană a centrelor de creație 68 , 

Platforma europeană a festivalurilor69 și programul „Europa Creativă”70 

4.8.2 Posibilităţi în Republica Moldova 

> Participarea Republicii Moldova la programul „Europa Creativă” începând cu anul 
2015. 

Această participare creează mari posibilități pentru operatorii SCC-urilor din Moldova 
- nu doar cofinanțarea de către UE a proiectelor internaționale de cooperare, ci și 

apartenența deplină la marea familie europeană. Participarea oferă acces la diverse 
posibilități de parteneriat, vizibilitate internațională și, mai presus de toate, expertiză. 

 
 
 
63 http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/icec/ 
64 http://www.flandersdc.be/nl/promotie 
65 http://nordicmusicexport.com 
66 http://www.creativebusinesscup.com/ 
67 http://www.creativetracks.org/ 
68 http://creativehubs.eu/ 
69 http://www.effe.eu/ 
70 https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ 
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Festivalul Internațional de Film Documentar „Cronograf” este primul promotor al unui 
proiect moldovenesc, care în anul 2016 a cerut și a obținut cofinanțare prin 

intermediul subprogramului Europa Creativă - MEDIA pentru susținerea festivalurilor. 
Această realizare, un progres crucial pentru stimularea cererilor în viitor, i-a inspirat 

pe mulți actori culturali din Moldova. 

> Festivalurile acționează ca centre de cooperare regională și internațională 
extinsă.   

Organizate de cele mai multe ori în Chișinău, festivalurile existente au ca obiect 
filmul, animația, muzica, teatrul și celelalte arte ale spectacolului. Aceste evenimente 

internaționale periodice au rol de facilitare, oferind specialiştilor și publicului acces la 
conținuturi/opere de artă din străinătate, prezentând pe plan internațional producția 

moldovenească și contribuind la branding-ul de țară prin intermediul culturii și 
conținuturilor creative naționale. De asemenea, multe festivaluri propun activități de 

atragere a unui public mai larg tot timpul anului, precum și numeroase cursuri de 
formare profesională. Unele au inițiative comune cu alte evenimente similare din 

regiune, de obicei din România (TIFF - Festivalul Internațional de Film Transilvania și 

ANIMEST - Festivalul Internaţional de Film de Animaţie, care sunt de fapt extinderi la 
Chișinău ale unor festivaluri românești), dar și din Ucraina. 

Exemple locale:  

Festivalul Internațional de Film Documentar „Cronograf” (FIFD).71 Lansat în anul 

2001 de un grup de cineaști, este astăzi unul din cele mai relevante evenimente 
culturale internaționale din Republica Moldova. La fiecare ediție există un program în 

care sunt incluse diverse filme și formule cinematografice noi. Deși bugetul a fost 
diminuat, numărul spectatorilor, al filmelor și al oaspeților festivalului a crescut. Pe 

durata FIFD sunt organizate proiecții de filme în cadrul unui concurs internațional, 

conferinţe de presă cu participarea unor personalități din domeniu, mese rotunde pe 
diverse teme legate de cinematografie, ecranizări tematice în afara concursului, 

ateliere de lucru pentru tinerii cineaști și premiere de filme. La festivalul Cronograf, 
producători de filme documentare din întreaga lume au posibilitatea de a se întâlni și 

a-și promova lucrările, într-un spațiu de interacțiune culturală în care Estul (în special 
fostele republici sovietice) se întâlnește cu Vestul și cu alte părți ale lumii. Această 

 
 
71 http://www.cronograf.md/ 
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poziție de răscruce a Moldovei, reflectată în program, este trăsătura distinctivă a 
festivalului. Cooperarea cu Odessa/Ucraina este ceva obișnuit. De asemenea, cu 

sprijinul Ministerului Educaţiei are loc un proiect pilot în școli, cu durata de 2 ani, care 
include ecranizări și discuții despre filme documentare cu tinerii. 

Rețeaua Globală a Antreprenoriatului în Moldova. 72  Este un ONG creat în anul 

2013, care promovează antreprenoriatul și internaționalizarea SCC-urilor în cadrul 
comunității companiilor nou-înființate, stimulând colaborările cu companiile de TI. 

Este partenerul național de contact al Cupei Businessului Creativ, responsabil 
pentru selectarea și participarea candidaților moldoveni la acest concurs internațional 

organizat anual la Copenhaga. Promovează diverse activități - de exemplu, Gala 
Antreprenoriatului Creativ - având rolul de a conștientiza potențialul acestui sector și 

al talentelor existente, de a găsi resurse și de a implica alte părţi interesate. 

 

4.8.3 Provocări în Republica Moldova 

> Participare limitată la relaționarea internațională și circuitele de colaborare, din 

cauza finanțării neregulate și lipsei unei capacități de participare pe termen lung. 

SCC-urile au o capacitate redusă de coproducție, finanțare în contrapartidă sau 
investiție într-o prezență regulată în puncte internaționale, care le afectează grav 

prezența, vizibilitatea și deci beneficiile. Susținerea acordată de stat sau de 
organizaţii internaţionale (inclusiv Institutul Cultural Român, diverse ambasade și 

instituții culturale naționale) pentru participarea pe piețele internaționale, la festivaluri, 
misiuni sau târguri, nu este sistematică, ceea ce împiedică planificarea și investițiile 

pe termen lung.  

> Număr mic de întreprinderi sau produse internaționalizate, din cauza 

reglementărilor vamale complexe și fragmentării întreprinderilor micro și mici.  

Reglementările vamale, taxele pentru export, dar și pentru vânzările online, sunt 
excesive. Reglementarea distribuției digitale este complicată, iar expedierea este 

supusă unor taxe foarte mari. Această situație afectează în special editarea, întrucât 
piața redusă a Moldovei este insuficientă, dar și alte subsectoare. Operatorii nu au 

competențele și contactele necesare pentru a se poziționa peste hotare. Companiile 
 

 
72 http://www.genmoldova.co 
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trebuie îndrumate și pregătite pentru a găsi parteneri, a stabili contacte și 
parteneriate și a se prezenta/promova pe piețele internaționale.  

> Calitatea de membru la programul „Europa Creativă” trebuie susținută în 
continuare prin informare intensivă și încurajare. 

Deși propunerea festivalului Cronograf a avut succes, aprobarea a fost urmată de o 

serie de chestiuni și solicitări organizatorice în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor 
subprogramului Media și încheierii contractului. Redactarea cererii, găsirea 

partenerilor, planificarea proiectului, implementarea și monitorizarea sunt câteva din 
acțiunile necesare pentru a beneficia pe deplin de Program. 

> Fragilitatea structurilor unor festivaluri împiedică valorificarea întregului potențial 
al acestora în sprijinul internaționalizării. 

Majoritatea festivalurilor au structuri operaționale precare, din cauza asistenței de 
finanțare neregulate și lipsei diversificării modelelor de afaceri. De multe ori 

festivalurile găsesc cu greu locuri unde să se prezinte. Din cauza situației precare, 
ele nu își pot valorifica potențialul ca promotori ai dezvoltării afacerilor și 

reprezentanți internaționali ai comunității și ai țării lor.  
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5. RECOMANDĂRI PENTRU DEZVOLTAREA 
SECTOARELOR CULTURALE ȘI CREATIVE ÎN 
REPUBLICA MOLDOVA 

5.1 Elaborarea politicilor, participare și platforme. 

> Recunoașterea și integrarea SCC-urilor în politicile publice 

> Cartografierea, dimensionarea și monitorizarea SCC-urilor 
> Crearea platformelor comune și promovarea cooperării intersectoriale 

5.1.1. Acţiuni pe termen scurt 

a) Elaborarea planurilor anuale de acțiuni pentru implementarea strategiei culturale 

Cultura 2020. 

Viziunea strategică și obiectivele din Cultura 2020, prezentate deja pentru SCC-uri, 

mai au nevoie de o foaie de parcurs clară. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 
trebuie să elaboreze un plan de acțiuni pentru SCC-uri, aprobat și reajustat anual, 

care să indice obiectivele specifice, instrumentele și acțiunile ulterioare ce vor fi 

realizate într-un termen clar. Printre obiectivele strategiei Cultura 2020 se numără 
crearea Centrului Național al Cinematografiei, un organ intermediar specific filmelor 

și audiovizualului. Acest punct de contact trebuie creat. 

b) Integrarea și favorizarea întreprinderilor din SCC-uri în cadrul instrumentelor 

existente de susținere a IMM-urilor și turismului. 

În urma colaborării anterioare dintre Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, 

Ministerul Economiei și Agenţia Naţională a Turismului, în următoarea rundă de 
activitate și planificare bugetară, antreprenorii și agenții economici din SCC-uri ar 

trebui luați în considerare, fiindu-le oferite criterii specifice și o linie de finanțare în 
cadrul programelor și instrumentelor de susținere a IMM-urilor - în special PARE 1+1 

și Reţeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM) - și în cadrul sprijinului 

acordat de turism serviciilor și întreprinderilor de ospitalitate. 

c) Înființarea unui organ de cercetare și monitorizare a SCC-urilor  

În acest domeniu, pentru cercetare este nevoie de o unitate operativă, care să 
reunească Biroul Național de Statistică și centrele/facultățile de cercetare 
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independente. Activitatea acesteia poate avea la bază studii recente, precum cele 
realizate de USAID (privind serviciile creative) și AGEPI (privind contribuția 

economică a sectoarelor cu drepturi de autor), precum și activitatea desfășurată 
pentru elaborarea Indicatorilor UNESCO Cultura pentru Dezvoltare, crucială pentru 

compararea internațională a seturilor de date. Trebuie definite categorii și indicatori, 

trebuie create sisteme de colectare continuă a datelor. De asemenea, în acest 
proces trebuie implicate instituţiile și organizațiile din sector și mai multe părţi 

interesate, astfel încât să fie colectate date de calitate și procesele de monitorizare 
să fie integrate. De asemenea, trebuie încorporate monitorizarea și evaluarea 

politicilor publice și a instrumentelor și programelor de susținere. Trebuie să se ia în 
considerare accesibilitatea și difuzarea liberă a datelor.  

d) Cartografierea resurselor culturale și creative locale 

Acțiunile de cartografiere trebuie efectuate la nivel de oraș/regiune, pentru a 

identifica infrastructura existentă, spațiile, organizațiile, evenimentele, părţile 
interesate și toate celelalte active. Acest proces permite să se cunoască clar 

resursele existente și potențiale și constituie un instrument de planificare pentru 

părţile interesate din sector și autorităţile publice, cu scopul dezvoltării ulterioare a 
zonelor și localităților, îmbunătățirii structurii urbane/regionale și stimulării economiei 

locale. De asemenea, aceste acțiuni pot promova implicarea și conștientizarea 
comunității, dacă sunt efectuate în mod transparent și în colaborare cu specialişti în 

domeniul cultural. Datele colectate trebuie cartografiate și prezentate pe platforme 
interactive. Hărţile s-ar putea baza pe exercițiul de cartografiere al Inițiativei „Oraşe și 

regiuni creative” 73  a Programului UE și al Parteneriatului Estic în Cultură și 
Creativitate, care a publicat un manual 74  despre efectuarea acțiunilor de 

cartografiere. 

e) Încurajarea și susținerea formării alianțelor profesionale ale SCC-urilor. 

În urma unui studiu USAID privind serviciile creative, Programul de creștere a 

competitivității în Republica Moldova a susținut Asociația Companiilor din Industriile 
Creative (COR), înfiinţată recent, care reunește comunitatea locală a SCC-urilor, 

companii și ONG-uri. Acest proces a fost crucial pentru eliminarea fragmentării 
sectorului și crearea unei platforme comune, capabilă de reprezentare și dialog cu 

 
 
73 În Republica Moldova, regiunea pilot este Orhei. 
74 https://www.culturepartnership.eu/en/article/mapping-and-strategy-building-handbook 
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autoritățile. În continuare, este nevoie de sprijin pentru facilitarea proceselor 
administrative, acces la spații, susținere pentru activități și echipe, diseminare pentru 

o mai bună cuprindere și incluziune a potențialilor membri. 

5.1.2 Acţiuni pe termen mediu  

a) Elaborarea și adoptarea unei politici naționale comune pentru dezvoltarea SCC-

urilor. 

Crearea unui cadru național de politici pentru dezvoltarea SCC-urilor, de către un 

grup operativ mandatat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu participarea 
altor ministere și agenții de stat, inclusiv Ministerul Economiei, precum și cu 

participarea activă a diverselor părţi interesate din SCC-uri. Acest grup operativ ar 
trebui, pe termen mediu, să facă loc unui organ autonom interministerial, având ca 

sarcină reprezentarea, implementarea și monitorizarea politicii. 

b) Descentralizarea elaborării politicilor privind SCC-urile. 

Pe baza cartografierii și evaluării resurselor disponibile, trebuie să se elaboreze o 
strategie de dezvoltare a SCC-urilor în fiecare oraș/regiune, îmbunătățind astfel 

coordonarea interinstituţională între autoritățile naționale, regionale și locale, în 

diversele domenii de politică, de exemplu cultură, economie, educație. SCC-urile 
sunt un factor potențial pentru dezvoltarea locală/regională, deci acest pas este 

crucial pentru sensibilizarea și participarea la viaţa culturală și favorizează o cerere 
informată pentru SCC-uri. Promovarea colaborărilor, a schimburilor și crearea unui 

circuit turistic între diversele case de cultură municipale este o componentă crucială. 
În sprijinul elaborării politicilor ar putea fi organizate dezbateri publice, cu implicarea 

organizațiilor sectoriale și ale societății civile, și procese participative de elaborare a 
bugetului. 

c) Crearea unei agenții/unui punct de contact pentru coordonarea și promovarea 

politicii privind SCC-urile. 

În acest sector transversal este nevoie de un organ independent, care să conecteze 

diversele domenii de politică cu părţile interesate și să stimuleze discuții și 
interacțiuni serioase pe termen lung. Acesta trebuie să includă nu doar specialiştii și 

organizațiile din sector, ci și centrele de cercetare și dezvoltare, instituțiile de 
educație și instruire, autorităţile responsabile de politici și alți reprezentanţi ai 
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agenților economici. Misiunea viitoare a acestei agenţii (asemenea multor agenţii din 
țările UE, dar și agenţiei publice pentru creativitate din Georgia) include: 

coordonarea, susținerea și promovarea relaționării între părţile interesate din sector, 
informare și consiliere, promovare și consolidarea capacităţilor. 

d) Susținerea creării de reţele, clustere și hub-uri creative. 

Crearea asociațiilor/hub-urilor/clusterelor/spațiilor de colaborare, care pot servi drept 
puncte de contact pentru convocare, interacțiune și furnizarea de informații, 

consultanță și susținere pentru dezvoltarea sectorului, ar trebui facilitată din punct de 
vedere administrativ și sprijinită printr-o linie de finanțare cu granturi operaționale 

pentru anii de început. Clusterele sunt structuri importante pentru promovarea 
cooperării intersectoriale și a legăturilor dintre diverse părţi interesate, a inițiativelor 

industrie-universitate și a conexiunilor cu alte sectoare. De asemenea, interacțiunea 
și implicarea părţilor interesate din TI în aceste platforme colective sunt relevante 

pentru a putea extinde și diversifica modelele de afaceri. 

e) Promovarea cooperării intersectoriale între SCC-uri, TI și alte sectoare și domenii 

sociale. 

Politicile, programele și infrastructura de sprijin trebuie să conducă spre stimularea 
colaborărilor fructuoase între specialiştii din SCC-uri și alte sectoare. Prin urmare, 

autoritățile trebuie să lanseze apeluri pentru idei și proiecte creative, precum și 
laboratoare urbane în care să fie discutate problemele spațiului urban și public și să 

fie propuse noi soluții interdisciplinare. La nivel local trebuie concepute strategii de 
modernizare a producției locale - în special vinificația și artizanatul - și a 

patrimoniului, pentru crearea de produse și servicii conexe prin legături cu designeri 
și alți experți în SCC-uri. În plus, certificatele de inovație, de exemplu, pot promova 

integrarea în sectoare a designerilor și experților în TI și/sau comunicații, în special 

în cazul IMM-urilor și producției tradiționale, pentru a crea abordări intersectoriale și 
B2B. Aceste legături intersectoriale, în special între TI și SCC-uri, pot fi promovate și 

în cadrul hub-urilor creative și informatice, pentru a îmbunătăți marketingul, 
brandingul, publicitatea, etichetarea, ambalarea altor produse și servicii industriale, 

crescând astfel valoarea adăugată și expunerea pe piața națională, dar și pe cea 
internațională. 

5.2 Infrastructură, finanțare și cadru 
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> Facilitarea și diversificarea accesului la spații și finanțare 
> Promovarea conducerii pe bază de dovezi 

> Asigurarea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea afacerilor 
 

5.2.1. Acţiuni pe termen scurt  

a) Facilitarea și susținerea accesului proiectelor creative la locuri și spații publice. 

Iniţiativele independente la scară redusă, în special atunci când reușesc să 

cofinanțeze, să faciliteze și să susțină accesul specialiştilor din SCC-uri la spații, fie 
publice (de ex. din instituţiile culturale), fie scoase din uz, ar trebui să beneficieze de 

alocații bazate pe propuneri de proiect și/sau licitaţii publice. De asemenea, hub-urile 
creative și spațiile artistice și culturale care au demonstrat că sunt dinamice și au 

capacități manageriale ar trebui să beneficieze de acest proces. Acesta va avea un 
efect pozitiv asupra inițiativelor de regenerare la nivel de oraș. 

b) Crearea unui sistem de finanțare competitiv și independent. 

Între stat și sector ar trebui să se creeze o relație nouă, prin care se structurează și 

se introduce un proces transparent și sistematic de granturi, incluziv și adaptat la 

diverși actori (instituţii culturale, ONG-uri, companii/antreprenori creativi și 
independenți). Acesta trebuie să fie bazat pe principiul independenței, asigurând 

accesul egal și un proces de monitorizare. De asemenea, trebuie să se bazeze pe 
propuneri de proiect și o evaluare de management bazată pe dovezi. Linia de 

finanțare a întreprinderilor din SCC-uri, destinată operatorilor care doresc să 
înființeze și să dezvolte o afacere în SCC-uri, adaptată la diferitele cicluri de viață ale 

acesteia, trebuie creată în comun cu Ministerul Economiei, în cadrul politicilor și 
programelor acestuia pentru IMM-uri. 

c) Promovarea conducerii pe bază de dovezi și a colaborării dintre instituţiile de stat 

și comunitatea companiilor nou-înființate și independente. 

Introducerea treptată a unei conduceri mai flexibile, pe bază de dovezi, pentru 

proiectele, organizațiile și instituţiile din SCC-uri, de care să depindă finanțarea 
publică. Aceasta va contribui la crearea posibilităților de calificare, dezvoltare a 

carierei și învățare pe parcursul vieții, alături de evaluarea conducerii și a 
personalului, promovarea planificării strategice, inclusiv marketing și comunicare, și a 

modelelor de afaceri. În cazul instituţiilor culturale de stat, trebuie promovată 
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deschiderea spre colaborare cu sectorul independent și cu alți antreprenori creativi. 
Promovarea rețelelor și a colaborărilor între instituţiile culturale asociate programelor 

turistice este fundamentală pentru a crea sinergii. 

d) Crearea unor stimulente pentru a încuraja sponsorizarea și investițiile private în 

SCC-uri. 

Pentru a oferi beneficii sponsorilor și altor investitori care susțin SCC-urile, trebuie 
concepute stimulente/deduceri fiscale, incluse într-un cadru legal adecvat. Aceste 

stimulente sunt cruciale pentru ca sectorul să devină mai atractiv, în special privind 
responsabilitatea socială corporativă a companiilor. Ele ar trebui însoțite de o 

campanie de informare privind caracteristicile speciale, procesele și potențialul SCC-
urilor, pentru a sensibiliza comunitatea financiară și mediul de afaceri față de 

specificitatea sectorului. De asemenea, statul trebuie să medieze și să faciliteze 
garanţiile pentru investitori și sectorul privat (bănci, investitori informali, capital de 

risc). 

e) Crearea unor reglementări mai favorabile afacerilor și a unor stimulente pentru 

înființarea și dezvoltarea întreprinderilor, inclusiv investiţii din străinătate. 

Sistemul fiscal trebuie simplificat, pentru a permite o inițiere ușoară a afacerii, în 
special prin reducerea obligațiilor pentru antreprenori în anii de început. De 

asemenea, acesta poate contribui la finanțarea investiţiilor în SCC-uri, de exemplu, 
prin direcționarea contribuției posturilor TV, vânzărilor de DVD-uri sau loteriei. Pentru 

a atrage investitori străini în anumite domenii, trebuie create pachete speciale de 
stimulente, în special pentru cei care caută locuri de producere a filmelor (așa-

numitul sistem de reducere a impozitării) și/sau pentru cercetarea și testarea 
inovațiilor în comunicații. 

5.2.2 Acţiuni pe termen mediu  

a) Integrarea și conectarea hub-urilor creative și a infrastructurii culturale, ca puncte 
de contact strategice pentru dezvoltarea orașului. 

Politicile de dezvoltare locală și regională trebuie să susțină crearea hub-urilor 
creative și a altor spații și evenimente de artă și cultură. Aceste structuri trebuie să 

fie conectate și să aibă un rol de îndeplinit în instituţiile și comunitățile teritoriale din 
jur, de ex. școli, instituţii academice, centre de cercetare și dezvoltare, organizații ale 



	

63 
 

societății civile, mediul de afaceri și autoritățile. Infrastructurile respective pot activa 
ca laboratoare urbane/regionale, funcționând ca fonduri de cunoștințe pentru 

experimentarea și verificarea unor soluții inovatoare și integrate la provocările urbane 
și teritoriale, precum și pentru atingerea obiectivelor sociale și educaționale. 

b) Monitorizare și sensibilizare privind drepturile de autor și dezvoltarea 

responsabilității manageriale colective. 

Este nevoie de sensibilizarea tuturor părţilor interesate din sector privind procedurile 

drepturilor de autor și de reformarea și simplificarea legilor privind drepturile de autor 
și drepturile conexe pentru a favoriza SCC-urile. Responsabilitatea managerială 

colectivă trebuie să se dezvolte în continuare, în special sprijinind societăţile de 
administrare colectivă să colecteze și să distribuie mai transparent redevențele. 

Trebuie stimulate evaluarea și monitorizarea impacturilor și a dinamicii sectoarelor cu 
drepturi de autor, prin dezvoltarea relațiilor interinstituționale între autoritățile 

competente, pentru a facilita colectarea datelor. În final, trebuie luate în considerare 
și studiate noi forme de remunerare și modele de afaceri, bazate pe surse publice și 

licențierea resurselor comune. 

c) Revizuirea cadrului legal pentru a consolida concurența loială și diversitatea 
mass-media. 

Statul are un rol crucial în asigurarea transparenței, responsabilității și concurenței 
loiale, care permit dezvoltarea generală a SCC-urilor, în domenii precum deținerea 

mijloacelor de informare, piața de publicitate, repartizarea frecvențelor și a licențelor 
de radiodifuziune și televiziune, precum și promovarea și favorizarea producției și 

distribuției conținuturilor create pe plan local. În final, trebuie create politici de 
stimulare pentru atragerea investiţiilor interne și externe în scopul dezvoltării mass-

media și asigurării sustenabilității mijloacelor de informare. 

d) Revizuirea nomenclatorului oficial pentru a integra noi profesii/activități 
economice. 

Sistemele oficiale de statistică, impozitare și ocupare a forţei de muncă trebuie 
revizuite pentru a include noi categorii economice, academice și profesionale. Cauza 

este în special utilizarea tot mai intensă a tehnologiilor digitale, prin care s-au recreat 
și s-au introdus noi activități, deci discipline și profiluri artistice și creative. Acest pas 

este crucial pentru a putea confirma și monitoriza activitatea și impactul sectorului, 
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dar și pentru a-l include în procesul de elaborare a politicilor și legislaţiei, asigurând 
faptul că poate beneficia de un ecosistem adecvat. 

5.3 Abilități, public și piețe 

> Promovarea și dezvoltarea abilităților creative și antreprenoriale 

> Implicarea și diversificarea publicului și a piețelor 

5.3.1 Acţiuni pe termen scurt  

a) Deschiderea cluburilor de creativitate și inovație în şcoli. 

Lansate ca proiecte pilot și devenind treptat grupuri de lucru informale, aceste cluburi 

trebuie introduse în școli încă din educația pentru vârsta timpurie. Grupurile 
respective, mediate de artiști și alți specialişti din SCC-uri, trebuie să exploreze 

competențele și procesele creative, precum și dinamica echipei, pentru a veni cu 
propuneri la teme abordate în disciplinele din programă sau indicate de mediul 

înconjurător/societate. Principiile luate în considerare trebuie să fie incluziunea 
socială și promovarea diversității culturale. 

b) Introducerea dezvoltării competențelor de antreprenoriat și comunicare în 

programa de studii universitare artistice și culturale. 

Instituțiile de învăţământ universitar trebuie să introducă cursuri de management - 

inclusiv competențe strategice, de comunicare și de atragere a unui public mai larg - 
în diversele programe de studii artistice, culturale și creative. Aceste cursuri trebuie 

să creeze legăturile necesare cu organizațiile și instituţiile din sector, dar și cu 
societatea în ansamblu, pentru a oferi studenţilor cazuri la care să lucreze. Trebuie 

încurajate legăturile și grupurile de lucru comune între studenţii secțiilor artistice și 
creative și studenții secțiilor de afaceri și management. Aceasta va stimula și 

cercetarea în domeniul SCC-urilor, colectarea datelor, organizarea prelegerilor cu 
lectori invitați, universitățile deschise, cursurile online și concursurile în acest 

domeniu. 

c) Promovarea mobilității și a schimburilor pentru studenţi și tineri 
absolvenți/antreprenori. 

Un program al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării ar trebui să sponsorizeze 
mobilitatea regională și internațională și schimburile în cadrul studiilor și stagiilor 
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pentru studenţi și tineri absolvenți și antreprenori din școli/universități, hub-uri 
creative și alte organizații și companii din SCC-uri. 

d) Lansarea unor proiecte pilot de învățare reciprocă și schimburi internaționale 
pentru antreprenori creativi și specialişti în domeniul culturii. 

Instituțiile de educație și instruire, în special cu susținerea statului, ar trebui să 

organizeze programe de instruire în managementul SCC-urilor și comunicare, 
invitând mentori, experți și specialiști internaționali pentru instruiri informale între 

colegi. 

e) Crearea unor platforme de prezentare pentru SCC-uri. 

Crearea unei platforme web și a unei rețele comune pentru produsele și serviciile 
SCC-urilor, care poate servi drept interfață cu publicul și clientela din țară și de peste 

hotare. Aceasta mai poate fi utilizată pentru finanțare participativă și campanii de 
implicare a utilizatorilor/clienților. Pentru a consolida impactul platformelor de 

promovare, ar trebui organizate în paralel evenimente offline. Acestea sunt menite să 
promoveze și să prezinte talente locale, realizări și istorii, care vor sensibiliza 

comunitatea mai extinsă cu privire la potențialul sectorului, vor consolida stima de 

sine și vor prețui conținuturile și produsele locale. 

5.3.2 Acţiuni pe termen mediu  

a) Crearea unui program național pentru învățământul de artă și cultură  

O inițiativă a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării ar trebui să ducă la 

elaborarea și implementarea unui program național pentru învățământul de artă și 
cultură, care să fie introdus în programa școlară chiar de la primele clase. Acest 

program este menit să crească aprecierea generală a artei, culturii și creativității, în 
vederea unei participări culturale active în viitor. De asemenea, trebuie stimulate 

colaborările și conexiunile strânse cu instituțiile culturale și comunitatea creativă. 

b) Crearea unei oferte de învățare pe parcursul vieții pentru specialiştii din SCC-uri. 

Trebuie creată treptat o ofertă de opțiuni de instruire postuniversitară și continuă în 

management artistic, tehnic și strategic pentru SCC-uri. Aceasta ar putea fi destinată 
artiștilor și specialiştilor creativi, dar și absolvenților și specialiştilor în afaceri, 

administrație, mass-media și comunicare, care sunt interesați de o specializare în 
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domeniul SCC-urilor. De asemenea, instituțiile de învățământ ar trebui să ofere 
programe alternative de învățare și consolidare a capacităţilor, cu participarea unor 

specialiști în învățarea pe parcursul vieții în acest domeniu. 

c) Promovarea atragerii și implicării unui public mai larg 

Integrarea strategiilor de atragere a unui public mai larg/comunicare trebuie să fie o 

precondiție a programelor de finanțare pentru instituţiile, spațiile și proiectele SCC-
urilor. Trebuie susținută o relație strânsă între instituţiile culturale, întreprinderile 

creative și școli. Trebuie să existe o măsură de finanțare a activităților sociale și 
educaționale în domeniul SCC-urilor. Mai mult decât atât, trebuie efectuate cercetări 

privind participarea culturală, pentru a înțelege mai bine profilurile, așteptările și 
practicile publicului.  

d) Crearea unui consiliu de educație și instruire pentru SCC-uri 

Acest organ comun, reunind autorități din domeniile educației și culturii, instituţii de 

ocupare a forţei de muncă, învățământ și formare, precum și părţi interesate din 
SCC-uri, ar trebui să discute, să monitorizeze și să supravegheze oferta de educaţie 

şi instruire. În strânsă legătură cu sectorul, acesta ar trebui să se asigure că oferta 

răspunde celor mai recente necesităţi ale pieței și ale societății. 

e) Promovarea mijloacelor de informare cu conținut provenit de la SCC-uri 

Trebuie stimulată crearea și susținerea mijloacelor de informare care difuzează 
conținuturi culturale și creative locale și internaționale, precum fosta Alte Arte TV, 

sau canale TV digitale și reviste online. 

5.4 Internaționalizare și cooperare 

> Asigurarea consolidării capacităților pentru cooperare internațională și 

relaționare 
> Promovarea SCC-urilor din Moldova pe plan internațional 

5.4.1 Acţiuni pe termen scurt  

a) Crearea unui Birou Europa Creativă activ și eficient. 

Participarea la programul „Europa Creativă” trebuie însoțită, monitorizată și stimulată 

amplu de un birou mai activ, care promovează Programul și informează despre 
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acesta, prezintă și susține legăturile cu parteneri, rețele și consorții, îndrumă și oferă 
instruire privind elaborarea cererilor de proiect. Biroul trebuie să servească drept 

proiect pilot pentru o misiune și o structură mai extinsă care susțin internaționalizarea 
generală a SCC-urilor. 

b) Stabilirea temeiului juridic pentru definirea cinematografiei naționale și obținerea 

calității de membru al Eurimages pentru a susține coproducțiile oficiale. 

După ratificarea de către Republica Moldova și intrarea în vigoare a Convenției 

europene asupra coproducțiilor cinematografice, trebuie să urmeze obținerea calității 
de membru al Eurimages. În paralel, trebuie creat un cadru legal în care să se 

definească cinematografia națională, aceasta fiind o cerinţă legală pentru a putea 
realiza coproducții oficiale și a beneficia de ele.  

c) Crearea unui sistem eficient de granturi pentru mobilitate, în scopul participării la 
circuite internaționale. 

Trebuie creat un sistem de granturi flexibil și activ, cu mai multe apeluri regulate 
anual, pentru a susține și a facilita deplasările internaționale, și în special pentru 

găsirea și întâlnirea partenerilor, participarea la rezidențe, expuneri la târguri, misiuni 

și festivaluri internaționale. 

d) Valorificarea și consolidarea cooperării existente în Parteneriatul Estic. 

Continuarea și consolidarea activităților de învățare reciprocă, schimburi, cunoaștere, 
informare, elaborare a politicilor, comunicare, advocacy și sensibilizare privind 

potențialul SCC-urilor în țările Parteneriatului Estic. Continuarea programelor 
comune de mobilitate și consolidare a capacităţilor asociate granturilor de proiect și 

platformelor comune, pentru a prezenta talentele și resursele locale. 

5.4.2 Acţiuni pe termen mediu  

a) Crearea unui punct de contact pentru susținerea și promovarea internaționalizării. 

Acesta ar urma să acționeze ca intermediar, cu două misiuni clare: informare și 
consolidarea capacității sectorului la nivel intern, respectiv promovarea SCC-urilor 

din Moldova peste hotare. Sectorul are nevoie de susținere pentru proiectele 
internaționale: furnizarea de informații și date de contact, în special prin menținerea 

unei baze de date actualizate despre parteneri, investitori, rețele, consorții și 
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proiecte; crearea legăturilor cu companii internaționale; îndrumare și instruire privind 
procedurile și know-how-ul de cooperare și export; găsirea posibilităților de finanțare 

internațională și elaborarea cererilor pentru acestea. În al doilea rând, trebuie să se 
elaboreze un plan de comunicare și branding pentru promovarea țării prin intermediul 

talentelor, conținuturilor, produselor/serviciilor acesteia din SCC-uri. Organizarea de 

prezentări și evenimente privind SCC-urile, în țară și peste hotare. În acest efort ar 
trebui implicate și autoritățile din turism, pentru ca turismul cultural să devină unul din 

obiective. 

b) Consolidarea legăturilor cu diaspora moldovenească. 

Elaborarea unui plan clar pentru mai multe domenii de politică (cultură, economie, 
afaceri externe) pentru menținerea contactelor și a relațiilor economice și culturale cu 

diaspora din Europa și din restul lumii, bazat pe modelul programului PARE 1+1 
pentru promovarea investițiilor și a inițiativei în afaceri. 

c) Furnizarea de asistență privind finanțarea echivalentă pentru proiectele 
internaționale. 

Pentru a participa la consorții internaționale este necesară o cofinanțare, iar aceasta 

împiedică deseori participarea micilor operatori. Prin urmare, trebuie facilitată 
asistența pentru finanțare echivalentă (de exemplu, micro-împrumuturi avantajoase 

sau o schemă de sprijin publică), după ce operatorii sunt acceptați în programe 
internaționale (în special programul „Europa Creativă”).  

d) Promovarea unor condiții de reglementare favorabile pentru stimularea 
comerțului internațional. 

Pentru a dezvolta comerțul internațional în cadrul SCC-urilor, trebuie introdus un 
cadru normativ mai flexibil și mai favorabil. Câteva măsuri necesare pentru facilitare: 

reglementări vamale, în special scutire de TVA pentru exportul bunurilor și serviciilor 

creative sau importul materiilor prime și al echipamentelor; crearea unui cadru flexibil 
pentru distribuția digitală și vânzările online, în special renunțarea la comisioane și 

taxe costisitoare. 

e) Susținerea traducerilor pentru a promova autorii și conținuturile locale 

Susținerea traducerii unor autori relevanți din Moldova în alte limbi europene ar fi un 
pas important pentru promovarea lor peste hotare.  
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f) Organizarea unui forum anual al SCC-urilor cu acordarea unor premii 

Acesta ar putea avea loc anual, pentru întreaga ţară, cu scopul de a discuta și a 

evidenția la nivel intern, dar și internațional, ceea ce se întâmplă în SCC-urile din 
Moldova. Forumurile ar trebui să fie tematice și să vizeze părţile interesate din 

domeniu. Operatorii și proiectele majore se vor reuni, vor discuta și vor prezenta 

principalele realizări și provocări. Vor fi invitați experți internaționali, care vor 
prezenta cazuri, experiențe și know-how ca aport suplimentar și sursă de inspirație. 

Forumul ar trebui să includă spectacole și expuneri. Suplimentar, un juriu format din 
experți naționali și internaționali va acorda o serie de premii, recompensând cele mai 

importante realizări ale anului.   
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NOTĂ 

Raportul a fost elaborat cu sprijinul Programului de Cultură și Creativitate al 

UE-Parteneriatul Estic. Conţinutul prezentului raport nu reflectă opinia 

oficială a Uniunii Europene. Responsabilitatea pentru informațiile și opiniile 

exprimate în raport îi revine în întregime autorului.  

 

Scopul Programului de Cultură și Creativitate al UE - Parteneriatul Estic 

este să sprijine contribuția sectoarelor culturale și creative la dezvoltarea 

durabilă umanitară, socială și economică în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, 

Georgia, Moldova și Ucraina. 

 

Acest program este finanţat 
de Uniunea Europeană 

 


