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Planul anual de acțiuni
al Direcției Cultură pentru anul 2020
Acţiuni

Subacțiuni

1

2

1.1 Promovarea și
valorificarea
tradițiilor
autentice prin
organizarea
manifestațiilor
artistice de
amploare

Indicatori
de produs/
rezultat
3

Costuri și sursele
financiare

Termenul
de realizare

4

5

Riscuri asociate Responsabil de
realizare
6

Obiectivul nr. 1. Promovarea culturii și asigurarea accesului cetățenilor la valorile culturale

7

1.1.1. Organizarea și
desfășurarea Zilei
Internaționale a Muzeelor,
Nopțile albe ale Muzeelor la
Muzeul de Istorie a orașului
Chișinău, on-line
1.1.2. Organizarea și
desfășurarea programului
artistic dedicat Sărbătorii
Naționale ”Limba Noastră”
în Piața Marii Adunări
Naționale;

Activitate
desfășurată
Nr. de vizitatori

90 mii lei

16 mai –
17 mai

Erori de
estimare a
resurselor.

Mitriuc Steluța
Suruceanu
Valeria

Program artistic
desfășurat
Nr. de participanți

1 mln. lei

31 august

Lipsa de
experiență a
echipei de lucru
la etapa
organizării.

Mitriuc Steluța
Gorceac Leonid

1.1.3. Organizarea
Programelor de concerte în
aer liber dedicate Zilei
Internaționale a Muzicii în
Grădina Publică ”Ștefan cel
Mare și Sfânt”

Concerte
desfășurate
Nr. de participanți

180 mii lei

1octombrie

Prestarea
necalitativă a
serviciilor de
asigurare
tehnică a
spectacolelor.

Gorceac Leonid
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Acţiuni

Subacțiuni

1

2
1.1.4. Organizarea și
desfășurarea programului
complex de acțiuni dedicate
Hramului orașului Chișinău
în Piața Marii Adunări
Naționale și în sectoare;
1.1.5. Organizarea și
desfășurarea acțiunilor
culturale dedicate
Sărbătorilor de iarnă:
- Inaugurarea Pomului de
Crăciun în PMAN
- Spectacol folcloric în ajun
de Crăciun dedicat tradițiilor
și obiceiurilor sărbătorilor de
iarnă;
- Spectacol de Revelion
1.2.1. Acțiune culturală
dedicată Zilei Naționale a
Culturii;

1.2. Realizarea
programului de
manifestări
cultural-artistice

Indicatori
de produs/
rezultat
3
Activități
desfășurate
Nr. de participanți

Costuri și sursele
financiare

Termenul
de realizare

Riscuri asociate Responsabil de
realizare

4
1mln. 400 mii lei

5
14 octombrie

6
Prestarea
necalitativă a
serviciilor de
asigurare
tehnică

7
Mitriuc Steluța
Gorceac Leonid

Evenimente
organizate
Nr. de participanți

1mln. 400 mii lei

6 decembrie –
31 decembrie

Păreri
contradictorii și
lipsa de
unanimitate în
planificarea și
realizarea
acțiunilor.

Mitriuc Steluța
Gorceac Leonid

Acțiune desfășurată
Nr. participanți

50 mii lei

15 ianuarie

Mitriuc Steluța
Gorceac Leonid

1.2.5. Manifestare culturală
atașată Sărbătorilor de Florii
și Paști, on-line

Acțiune desfășurată
Nr. de participanți

40 mii lei

10-20 aprilie

1.2.7. Program de acțiuni

Acțiune desfășurată

100 mii lei

9 mai

Rezultatele
finale de o
calitate
necorespunzătoa
re față de cea
proiectată inițial.
Rezultatele
finale de o
calitate
necorespunzătoa
re față de cea
proiectată inițial
Păreri
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Mitriuc Steluța
Gorceac Leonid

Mitriuc Steluța

Acţiuni
1

Subacțiuni
2
dedicate Zilei Europei, Zilei
Victoriei și comemorării
victimelor celui de-al II-lea
război mondial, on-line

Indicatori
de produs/
rezultat
3
Nr. de participanți

Costuri și sursele
financiare

Termenul
de realizare

4

5

1.2.8. Manifestări cultural
artistice dedicate Zilei
Internaționale a ocrotirii
copiilor, on-line

Acțiune desfășurată
Nr. de participanți

100 mii lei

1 iunie

1.2.9. Acțiune culturală
dedicată Zilei Naționale a
Tineretului

Acțiune desfășurată
Nr. de participanți

70 mii lei

8 noiembrie

1.2.10. Acțiune culturală
Acțiune desfășurată
dedicată Zilei Internaționale a Nr. de participanți
Studenților

70 mii lei

17 noiembrie

1.2.11. Acțiune culturală
dedicată Zilei internaționale a
persoanelor cu dizabilități

20 mii lei

3 decembrie
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Acțiune desfășurată
Nr. de participanți

Riscuri asociate Responsabil de
realizare
6
contradictorii și
lipsa de
unanimitate în
planificarea și
realizarea
acțiunilor.
Refuzul din
partea
instituțiilor de a
lucra în
parteneriat
Refuzul din
partea
instituțiilor de a
lucra în
parteneriat
Refuzul din
partea
instituțiilor de a
lucra în
parteneriat
Rezultatele
finale de o
calitate
necorespunzătoa
re față de cea
proiectată inițial

7
Gorceac Leonid

Mitriuc Steluța
Gorceac Leonid

Mitriuc Steluța
Gorceac Leonid

Mitriuc Steluța
Gorceac Leonid

Mitriuc Steluța
Gorceac Leonid

Acţiuni

Subacțiuni

1

2
1.2.12. Ciclu de 8 concerte la
Sala cu Orgă cu genericul
”Parada tinerilor talente”acțiuni organizate în scopul
promovării tinerelor talente

1.2.13. Desfășurarea
Festivalului concurs de
creație și interpretare a
romanței ”Crizantema de
argint”
1.2.14. Desfășurarea
Festivalului concurs al
copiilor talentați ”Roșu,
Galben, Albastru”
1.2.15. Gala Premiilor
UNITEM-2020, eveniment
organizat în parteneriat cu
UNITEM
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Indicatori
de produs/
rezultat
3
Concerte
desfășurate
Nr. de participanți

Costuri și sursele
financiare

Termenul
de realizare

Riscuri asociate Responsabil de
realizare

4
250 mii lei

5
16 ianuarie
22 februarie
23 martie
23 aprilie
21 mai
2 octombrie
19 noiembrie
24 decembrie

7
Mitriuc Steluța
Gorceac Leonid

Festival desfășurat
Nr. de participanți

500 mii lei

20-22 februarie

Festival desfășurat
Nr. de participanți

30 mii lei

25 februarie –
10 martie

6
Rezultatele
finale de o
calitate
necorespunzătoa
re față de cea
proiectată inițial
Reducerea nr. de
concerte în
legătură cu
declararea stării
de urgență
Refuzul din
partea
instituțiilor de a
lucra în
parteneriat
Nr. mic de
participanți

Premii decernate

20 mii lei

23 martie

Refuzul din
partea
instituțiilor de a
lucra în
parteneriat
Transferarea
evenimentului
pentru o altă
perioadă în
legătură cu

Mitriuc Steluța
Gorceac Leonid

Mitriuc Steluța
Gorceac Leonid

Mitriuc Steluța
Gorceac Leonid

Acţiuni

Subacțiuni

Indicatori
de produs/
rezultat
3

Costuri și sursele
financiare

Termenul
de realizare

1

2

4

5

Festival desfășurat

150 mii lei

1-10 martie

1.2.17. Festival concurs în
Festival desfășurat
domeniul artelor ”Jocurile
Nr. de participanți
Pitiene” pentru copii și tineret
organizat în parteneriat cu
Consiliul Național Delfic al
RM

100 mii lei

15 februarie
– 9 mai

1.2.19. Festivalul
Internațional al tinerilor
interpreți ”Eugen Coca”
organizat în parteneriat cu
Liceul ”Ciprian Porumbescu”
1.2.20. Festivalul
internațional ”Ethno Jazz”

Festival desfășurat
Nr. de participanți

20 mii lei

22-26 iunie

Festival desfășurat
Nr. de participanți

40 mii lei

11-13
septembrie

1.2.22. Programe cultural
artistice pentru persoanele de
vârsta a treia, organizate în
aer liber

Programe
organizate
Nr. de participanți

30 mii lei

1 mai – 30 iunie

1.2.16. Festivalul național
”Sărbătoarea Mărțișorului”

5 | Planul Direcției Cultură

Riscuri asociate Responsabil de
realizare
6
declararea stării
de urgență
Lipsa spațiilor
libere necesare
desfășurării
festivalului
Nr. mic de
participanți
Transferarea
Festivalului
concurs pentru o
altă perioadă în
legătură cu
declararea stării
de urgență
Nr. mic de
participanți

Rezultatele
finale de o
calitate
necorespunzătoa
re față de cea
proiectată inițial
Nr. mic de
participanți
Transferarea
programelor

7
Mitriuc Steluța
Gorceac Leonid
Mitriuc Steluța
Gorceac Leonid

Mitriuc Steluța
Gorceac Leonid

Mitriuc Steluța
Gorceac Leonid

Mitriuc Steluța
Gorceac Leonid

Acţiuni

Subacțiuni

1

2

1.3. Egalizarea
șanselor de
realizare a
drepturilor
culturale ale
persoanelor cu
dizabilități

Indicatori
de produs/
rezultat
3

Costuri și sursele
financiare

Termenul
de realizare

4

5

180 mii lei

1 martie –
31 decembrie

Acces liber oferit
Nr de participanți

Fondul de
retribuire a muncii
personalului

1 ianuarie –
31 decembrie

Nr. mic de
participanți

Mitriuc Steluța
Harjevschi
Mariana

Nr. de intrări dotate

220 mii lei

1 aprilie –
1 septembrie

Căi de acces
necorespunzătoa
re

Harjevschi
Mariana
Popa Dumitru

Nr. de concerte
gratuite organizate

Fondul de
retribuire a muncii
personalului

4 - 6 ianuarie
20 – 29
decembrie

Gorceac Leonid

Fondul de

1 ianuarie –

Refuzul din
partea
instituțiilor de a
lucra în
parteneriat
Nr. mic de

1.2.23. Susținerea participării
oamenilor de cultură,
formațiilor artistice și a
tinerilor talente la festivaluri
naționale și internaționale,
inclusiv on-line
1.3.1. Oferirea accesului liber
a persoanelor cu dizabilități
la manifestările culturale, la
activitățile bibliotecilor
municipale (lansări de carte,
expoziții, conferințe).
1.3.2. Dotarea intrărilor în
instituțiile din subordine cu
căi de acces pentru
persoanele cu dezabilități ce
se deplasează în scaune cu
rotile
1.3.3. Organizarea
concertelor gratuite în centre
de plasament și aziluri de
bătrâni.

Nr. de persoane
susținute

1.3.4. Accesul gratuit în

Nr. de vizitatori
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Riscuri asociate Responsabil de
realizare
6
culturale pentru
luna septembrie
în legătură cu
situația
epidemiologică
creată
Nr. mare de
solicitări în
raport cu sursele
financiare
preconizate

7

Mitriuc Steluța
Gorceac Leonid

Suruceanu

Acţiuni
1

Subacțiuni
2
muzeul de istorie a orașului
Chișinău.

2.1 Elaborarea și
prezentarea
Planului de acțiuni
anual
2.2. Elaborarea și
prezentarea
raportului
semestrial privind
realizarea Planului
de acțiuni
2.3. Elaborarea
raportului anual
privind controlul
intern managerial
cu emiterea
declarației de
răspundere
managerială
2.4. Evaluarea
performanțelor
individuale în
raport cu
obiectivele
individuale
stabilite
2.5 Identificarea
principalelor
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Indicatori
de produs/
rezultat
3

Costuri și sursele
financiare

Termenul
de realizare

Riscuri asociate Responsabil de
realizare

4
retribuire a muncii
personalului

5
31 decembrie

6
vizitatori

Obiectivul nr. 2. Organizarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial

Plan elaborat și
prezentat

Valeria

7

Fondul de
retribuire a
muncii
personalului
Fondul de
retribuire a
muncii
personalului

15 ianuarie

Nerespectarea
termenului de
prezentare

Scurtu Liliana

15 iulie
15 ianuarie

Nerespectarea
termenului de
prezentare

Scurtu Liliana

Raport elaborat și
prezentat

Fondul de
retribuire a
muncii
personalului

15 februarie

Elaborarea
neconformă a
raportului

Scurtu Liliana

Performanțe
individuale
evaluate
Nr de funcționari
evaluați

Fondul de
retribuire a
muncii
personalului

16 decembrie –
15 ianuarie

Evaluarea
subiectivă

Mitriuc Steluța
Scutru Liliana

Registru elaborat

Fondul de
retribuire a

31 ianuarie

Neimplicarea
tuturor angajaților

Scurtu Liliana

Raport elaborat și
prezentat

Acţiuni

Subacțiuni

1
riscuri asociate
obiectivelor și
elaborarea
Registrului
riscurilor
2.6 Elaborarea
proiectului
bugetului Direcţiei
pentru 2021 şi
estimarea pentru
anii 2022-2023
2.7. Elaborarea
planurilor anuale
de instruire
profesională
continuă a
funcţionarilor
publici
2.8. Asigurarea
managementului
finanțelor publice
prin gestionarea
proceselor
financiare de bază

2

2.8.1. Procurarea de bunuri,
lucrări și servicii

2.8.2. Efectuarea plăților
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Indicatori
de produs/
rezultat
3

Costuri și sursele
financiare

Termenul
de realizare

4
muncii
personalului

5

Proiectul bugetului
elaborat și
prezentat

Fondul de
retribuire a
muncii
personalului

1 – 20
septembrie

Necesități de
instruire
identificate
Plan elaborat

Fondul de
retribuire a
muncii
personalului

20 – 31 ianuarie

Nr. de contracte de
achiziționare a
bunurilor, lucrărilor
și serviciilor
încheiate

26 mln. 93
mii lei

Nr. de ordine de
plată

Fondul de
retribuire a
muncii

1 ianuarie –
20 decembrie

15 ianuarie –
20 decembrie

Riscuri asociate Responsabil de
realizare
6
la identificarea
riscurilor

Comiterea
greșelilor de calcul

7

Cîlcic Ludmila

Necesitatea
Scurtu Liliana
modificării planului
pe parcursul anului

Neînregistrarea în
evidența contabilă a
bunurilor materiale
procurate

Popa Dumitru
Cîlcic Ludmila
Sirotin Ludmila
Boleac Svetlana

Prestarea serviciilor
necalitative
Anularea unor
achiziții în
Erori de calcul
Cîlcic Ludmila
Sirotin Ludmila

Acţiuni

Subacțiuni

1

2

3.1. Elaborarea
programului de
manifestări
cultural – artistice
pentru anul 2021

Indicatori
de produs/
rezultat
3

2.8.3. Colectarea veniturilor

Suma veniturilor
colectate

2.8.4. Salarizarea

Nr. de salarii
calculate

2.8.5. Evidența contabilă și
raportarea financiară

Nr. de rapoarte
prezentate

Costuri și sursele
financiare
4
personalului
Fondul de
retribuire a
muncii
personalului
Fondul de
retribuire a
muncii
personalului
Fondul de
retribuire a
muncii
personalului

Termenul
de realizare
5

1 ianuarie –
31 decembrie
1 ianuarie –
31 decembrie
1 ianuarie –
31 decembrie

Riscuri asociate Responsabil de
realizare
6

Nerespectarea
termenelor de
achitare de către
beneficiari
Erori de calcul

7
Roșca Ana

Cîlcic Ludmila
Sirotin Ludmila

Organizarea
incorectă a
evidenței valorilor
materiale

Cîlcic Ludmila
Sirotin Ludmila
Boleac Svetlana

Includerea în
program a
acțiunilor care au o
probabilitate
scăzută de
materializare.
Necoordonarea
planului anual de
achiziții publice cu
bugetul entității.
Planificare fără a
lua în considerație
indicatorii
prețurilor medii pe
piață
Contestarea actelor

Mitriuc Steluța
Gorceac Leonid

Obiectivul nr. 3. Asigurarea documentării activităţii administrative şi organizarea lucrului cu documentele

Program elaborat

Fondul de
retribuire a
muncii
personalului

1 – 10
noiembrie

3.2. Elaborarea și
aprobarea planului
anual de achiziții
publice

Plan elaborat

Fondul de
retribuire a
muncii
personalului

Timp de 1 lună
după aprobarea
bugetului de
către CMC

3.3. Elaborarea

Nr. de proiecte de

Fondul de

ianuarie -
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Popa Dumitru

Scurtu Liliana

Acţiuni

Subacțiuni

1
proiectelor de
decizie a CMC, de
dispoziţie a
Primarului general
a ordinelor
aferente
domeniului de
activitate
3.4. Eficientizarea
procesului de
informare prin
evidența și
controlul
executării
documentelor
(decizii, dispoziții,
ordine, petiții)

2

4.1. Asigurarea
calității procesului
de învățământ
artistic

Indicatori
de produs/
rezultat
3
decizie, nr. de
dispoziție, nr. de
ordine elaborate

Nr. de documente
executate în raport
cu cele înregistrate

Costuri și sursele
financiare
4
retribuire a
muncii
personalului

Fondul de
retribuire a
muncii
personalului

Termenul
de realizare

decembrie

5

ianuarie decembrie

Riscuri asociate Responsabil de
realizare

6
de către Oficiul
Teritorial al
Cancelariei de Stat.
Neaplicarea
reglementărilor
specifice la
elaborarea
ordinelor.
Neexecutarea sau
tergiversarea
examinării
documentelor în
termenele stabilite.

Obiectivul nr. 4. Coordonarea și monitorizarea activității instituțiilor din subordine

4.1.1. Perfecționarea continuă Nr. de cadre
a cadrelor didactice
didactice care au
confirmat/promova
t gradul didactic

Fondul de
retribuire a
muncii
personalului

10 ianuarie –
10 iunie

Neprezentarea la
examen

4.1.2. Participarea elevilor la
concursuri naționale și
internaționale, inclusiv online

Fondul de
retribuire a
muncii
personalului

1 martie –
31 decembrie

Taxe pentru
participare
costisitoare
Participare limitată
în legătură cu
situația
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Creșterea
numărului de elevi
premiați la
concursuri
naționale și
internaționale cu

7
Rusu Gabriela
Gorceac Leonid

Scurtu Liliana
Rusu Gabriela
Gorceac Leonid
Cîlcic Ludmila
Pruteanu Victor
Popa Dumitru

Mitriuc Steluța
Tuhari Valentin
Lungu Nadejda
Bogataia Irina
Rusu Mihai ArbuzSpatari Olimpiada
Tuhari Valentin
Lungu Nadejda
Bogataia Irina
Rusu Mihai ArbuzSpatari Olimpiada

Acţiuni
1
4.2. Dezvoltarea
bazei tehnico
materială a
bibliotecilor
municipale

4.3. Asigurarea
funcționării
Muzeului orașului
Chișinău

Subacțiuni

Indicatori
de produs/
rezultat
2
3
cel puțin 2% față
de anul precedent
4.2.1. Efectuarea lucrărilor de Minim o bibliotecă
renovare a bibliotecilor
renovată
municipale
4.2.2. Achiziționarea de carte Minim 500 titluri
de carte
achiziționate

Costuri și sursele
financiare

Termenul
de realizare

4

5

4.3.1. Organizarea
expozițiilor și evenimentelor
culturale în scopul atragerii
vizitatorilor

Creșterea
numărului
vizitatorilor cu
minim 5% față de
anul precedent

3 mln. 200
mii

31 decembrie

2 mln 600
mii

1 martie –
20 decembrie

Fondul de
retribuire a
muncii
personalului

1 ianuarie – 31
decembrie

Riscuri asociate Responsabil de
realizare

6
epidemiologică
creată
Executarea
necalitativă a
lucrărilor
Nerespectarea
termenului de
livrare a cărții de
către operatorii
economici
Management
ineficient al
activității muzeului

Nr. de evenimente
organizate
Şef interimar al Direcţiei Cultură
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Steluța Mitriuc
(nume, prenume)

________________
(semnătura)

7
Popa Dumitru
Popa Dumitru

Suruceanu Valeria

