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Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 
În atenţia ministrului, doamnei Nicolaescu-Onofrei Liliana 
 
În copie 
 
Secretarului de stat, dlui Șarov Igor 
Secretarului de stat în domeniul culturii, dlui Chistol Andrei 
Secretarului de stat în domeniul tineret și sport, dlui Rebeja Radu 
Secretar de stat în domeniul educației, dnei Cutasevici Angela 
 
Solicitare privind constituirea unui Centru Național de Artă și Cultură Contemporană (în 
calitate de instituție reprezentativă pentru sectorul cultural independent) în clădirea 
fostei Zemstve Guberniale (str. Șciusev 103, Chișinău), unde din anul 2012 își 
desfășoară activitatea Asociația Oberliht și alte organizații culturale1. 
 
 
Stimată doamnă ministru,  
 
AO Asociația Tinerilor Artiști Oberliht, împreună cu un grup de organizații și inițiative 
culturale, colective de artă și artiști independenți vine cu solicitarea organizării unui 
Centru Național de Artă și Cultură Contemporană (în continuare CNACC) în incinta 
clădirii fostei Zemstve Guberniale (din str. Al. Șciusev 103, Chișinău), în baza unui 
parteneriat public-civic (public-privat), administrat în comun de către Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (în continuare MECC), scena 
culturală independentă din Moldova reprezentată de inițiative și asociații culturale 
(membre ale Alianței Organizațiilor și Inițiativelor Culturale Independente din Republica 
Moldova (AOICI)), în parteneriat cu Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală (în 
continuare MNEIN). 
 
Această propunere este motivată de câțiva factori: 
 
1. Odată cu transformările majore din câmpul politic, economic și social survenite după 
desființarea Uniunii Sovietice, începând cu mijlocul anilor 90 ai sec. XX pe scena 
culturală din Republica Moldova își fac apariția noii actori (asociații obștești, inițiative 
culturale și artiști independenți) drept parte a societății civile, care inițiază noi proiecte și 
programe acoperind majoritatea domeniilor artistice și promovând experimentul și 
formele noi de artă. Acestea contribuie semnificativ la dezvoltarea artei contemporane 
și dinamizează sfera culturală autohtonă – astfel, devenind un important partener pentru 

                                                 
1 Clădirea fostei Zemstve Guberniale din 2012 până în prezent (Anexa 1) 



2 

a fi luat în considerare de către instituțiile statului în procesul de elaborare a noilor 
politici publice în domeniul culturii. 
 
2. La zi, majoritatea inițiativelor și organizațiilor culturale independente2, care 
organizează într-un mod autonom și non-profit programe, proiecte și acțiuni în câmpul 
artei și culturii în Moldova, se confruntă cu o lipsă acută de spațiu în care să-și 
pregătească, să-și desfășoare și să-și prezinte public activitățile într-un mod colaborativ. 
Spațiile existente – Centrul Expozițional ”Constantin Brâncuși”, sediile Uniunilor de 
Creație, spațiile AMTAP transmise recent Asociației Companiilor de Creație din 
Moldova (COR) – nu satisfac, din varii motive (chirie prea scumpă, inadecvare a 
spațiilor, programul complet, etc.), necesitățile inițiativelor culturale independente. 
Această stare de lucruri a fost constatată în anul 2013, în cadrul la 2 întâlniri organizate 
de AO ATA Oberliht și desfășurate la Zpațiu3, concluziile cărora se regăsesc într-un 
raport și un set de recomandări care a fost transmis la Ministerul Culturii al RM încă în 
decembrie 20134 
cât și în cadrul altor întâlniri cu chestionarea actorilor implicați, care au urmat în 2014 și 
în cadrul cărora mai multe organizații din sectorul cultural independent au putut discuta 
problemele cu care se confruntă: https://zpatiu.wordpress.com/2014/02/04/chestionar-
politici-culturale/ 
În condițiile lipsei cronice de spațiu cu care se confruntă inițiativele culturale 
independente dar și a insuficienței sprijinului financiar pentru cultură (cu care se 
confruntă întreg sectorul cultural), alocarea unui spațiu în care inițiativele culturale 
independente ar putea să-și pregătească și să-și prezinte activitățile, ar contribui mult la 
dezvoltarea și durabilitatea acestor inițiative și a sectorului cultural independent în 
general. 
 
3. Fondurile publice din Republica Moldova (distribuite în cadrul programului de 
finanțare coordonat de MECC și cele gestionate de către Departamentul Cultură al 

                                                 
2 Prin organizații și inițiative independente active în sfera culturii ne referim la organizații non-
guvernamentale și inițiative non-profit, care prin activitățile sale contribuie la dezvoltarea practicilor 
artistice experimentale și instrumentarului de analiză critică, se implică în procesul de elaborare a 
politicilor culturale și altor politici publice, se mobilizează în vederea creării unor condiții favorabile de 
activitate pentru sectorul cultural independent și contribuie la descentralizarea culturii pe plan local și 
național. (Anexa 4, paginile: 21-22) 
3 Zpațiu - inițiativă culturală independentă, organizată sub forma unei platforme de producție și dezvoltare 
a practicilor de artă contemporană și de susținere a noilor forme ale culturii independente / spațiu de 
cercetare, teoretizare, mediere și abordare critică a contextului cultural și transformărilor recente de ordin 
politic, economic și social (https://zpatiu.wordpress.com/zpatiu/) (Anexa 1) 
4 Adresare nr. 82 din 23.12.2013 către Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Dna Ministru Monica 
Babuc (în copie Dlui Viceministru Gheorghe Postică) (Anexa 2) 
https://zpatiu.wordpress.com/2013/11/18/zpatiu-1-raport/ 
https://zpatiu.wordpress.com/2013/12/12/raport-zpatiu-2/ 
https://zpatiu.wordpress.com/2014/01/03/recomadari-mc/ 
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Primăriei mun. Chișinău) sunt insuficiente pentru dezvoltarea inițiativelor culturale 
independente.  
Fondurile destinate organizațiilor culturale din Moldova, sunt insuficiente pentru 
organizarea unor evenimente culturale, statul reușind să asigure proiectele curente (de 
exemplu) ale Asociației Oberliht în proporție de 5-10% doar, ceea ce nu permite 
asociațiilor culturale să realizeze intervenții artistice ce ar necesita echipament și utilaje 
care sunt costisitoare, să invite participanți din străinătate etc. Sumele foarte mici 
acordate de MECC fac imposibilă remunerarea părții celei mai importante a procesului 
artistic - munca artiștilor și munca coordonatorilor de organizare și coordonare, și 
mediere. Organizațiile culturale sunt nevoite să practice muncă invizibilă și gratuită 
pentru a putea deopotrivă realiza activitățile și a se încadra în bugetul alocat în bază de 
grant de MECC. Pe de altă parte aceste fonduri sunt direcționate, în mare parte, către 
activități organizate de Uniunile de Creație, pentru care inițial a și fost creat acest fond. 
Municipiul Chișinău, spre deosebire de MECC, nu dispune la moment un mecanism 
transparent și echitabil pentru sprijinul inițiativelor culturale și nici de o strategie 
culturală ce ar reglementa, printre altele, modalitatea de alocare a fondurilor publice 
pentru cultură, inclusiv pentru inițiativele culturale independente care activează în 
municipiu. 
 
4. Majoritatea organizațiilor și inițiativelor independente în continuare se confruntă cu 
câteva probleme esențiale de ordin tehnic și operațional: 
- În lipsa unui Centru unde membrii comunității artistice ar putea interacționa pe viu (fapt 
care ar duce la consolidarea colaborării, organizarea unor proiecte comune, 
intensificarea schimbului de informații și partajării resurselor), se reduce considerabil din 
eficiența comunicării între actorii culturali implicați; 
- În lipsa unei baze tehnice și materiale comune (echipament, mobilier, materiale de 
producție etc.) și a unui fond de resurse umane (experți, voluntari) necesar organizării 
evenimentelor publice, devine complicată asigurarea acestui proces pe termen lung și 
transformarea lui într-unul sustenabil; 
- În lipsa unei Agende comune după modelul celei propuse de Zpațiu5, există riscul 
suprapunerilor acestor programe, iar în consecință al reducerii impactului lor asupra 
publicului; 
- În lipsa unor servicii de consultanță și a unor programe de instruire în domeniul 
managementului cultural, curatoriat și antreprenoriat social, eficiență organizării 
proiectelor culturale și calitatea lor este în scădere, iar în lipsa unor profesioniști cu o 
experiență de lucru pe plan local, național și internațional se înregistrează o rată mică 
de absorbție a fondurilor disponibile pentru organizarea proiectelor culturale. 

                                                 
5 Agenda comună contribuie la sincronizarea programelor desfășurate de organizațiile culturale 
independente, care beneficiază de spațiu gratuit pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor în 
cadrul proiectului Zpațiu: https://zpatiu.wordpress.com/agenda/ (Anexa 3) 
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5. Fragmentarea scenei culturale împiedică formarea unui dialog constructiv între 
organizațiile și inițiativele culturale independente și autoritățile publice locale și centrale. 
Consolidarea reprezentanților scenei culturale independente sub umbrela unei instituții 
ce ar reprezenta interesele comunității culturale ar facilita inițierea unor relații durabile 
de parteneriat cu instituțiile publice, fapt care va contribui considerabil la dezvoltare 
domeniului culturii în Republica Moldova. 
 
6. Capacitatea prea mică, condițiile precare și lipsa de siguranță în care activează 
organizațiile și inițiativele culturale independente împiedică dezvoltarea unor proiecte 
inițiate de acestea pe plan internațional, în parteneriat cu alte organizații culturale din 
regiune. Consolidarea lor instituțională le va face competitive în vederea accesării 
fondurilor culturale distribuite prin diverse programe internaționale de finanțare în 
domeniului culturii precum sunt programele Fundației Culturale Europene și alte fonduri 
disponibile în regiunea noastră, inclusiv prin intermediul programului Europa Creativă 
pentru care Republica Moldova este eligibilă. 
La rândul său sincronizarea eforturilor depuse de actorii implicați (organizații și inițiative 
culturale independente), cu suportul MNEIN și MECC, le va permite să elaboreze oferte 
calitative care să satisfacă nevoile culturale ale publicului autohton și celui internațional, 
și va încuraja apariția noilor inițiative culturale care vor atrage resurse noi. 
 
7. Lipsa unor instituții (inclusiv celor culturale), care să fie gestionate de tineri astfel 
încât să răspundă mai bine nevoilor lor, reprezintă în continuare una din problemele 
majore cu care se confruntă tânăra generație de la proclamarea independenței 
Republicii Moldova, iar amploarea fenomenului comercializării culturii și a domeniului 
cunoașterii (educației) agravează și mai mult situația lor. 
În absența unor platforme culturale accesibile (ținând cont de situația financiară precară 
a tinerilor), care să ofere conținut artistic nou și de calitate, în special celui creat de 
tineri, și a unor programe de educație non-formală, care să propună teme și subiecte 
actuale pentru a fi abordate și discutate colectiv, apare nevoia de a asigura condiții 
eficiente pentru educarea tinerilor prin artă și de a încuraja participarea lor la actul 
cultural, inclusiv la cel de guvernare a domeniului culturii și de elaborare a politicilor 
culturale și de tineret. 
Lipsele enumerate sunt completate de absența unor oportunități de dezvoltare 
personală și profesională pentru artiști emergenți, de implicare civică ce le-ar permite să 
participe la diverse procese sociale din localitate / țară și altor oportunități de voluntariat, 
la care se adaugă problema insuficienței spațiilor unde tineri cu interese comune și-ar 
petrece timpul liber participând la diverse activități. 
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Analiza de mai sus și demersul nostru colectiv sunt susținute de recomandările lui 
Philipp Dietachmair, coordonator al Grupului de Lucru 4 (Sub-Group Culture / Working 
Group 4) al Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic, comunicate în cadrul 
Conferinței Ministeriale în Cultură a Parteneriatului Estic, care a avut loc în orașul Tbilisi 
pe 27-28 iunie 20136. Totodată, facem trimitere și la recomandările elaborate colectiv 
de organizațiile-partener din 4 țări din regiune, publicate în 2014 în publicația Imagining 
the Public. The Status and Challenges of the Independent Cultural Actos in Armenia, 
Georgia, Moldova and Ukraine (2014), susținută de Comisia Europeană în cadrul 
proiectului SPACES (Spații Publice Durabile pentru Cultură în Țările din Est), care face 
o sinteză a recomandărilor pentru politicile culturale din cele 4 țări. Publicația în cauză 
vine ca o contribuție la îmbunătățirea procesului de gestionare a culturii în Europa 
Centrală și de Est.7 
 

                                                 
6 Cultural governance, challenges in the region seen by the independent sector, Philipp Dietachmair, 
Coordinator of Sub-Group Culture (Working Group 4), Eastern Partnership Civil Society Forum: 
http://www.oberliht.com/eap-ministerial-conference/ (Anexa 5) 
7 Imagining the Public. The Status and Challenges of the Independent Cultural Actos in Armenia, 
Georgia, Moldova and Ukraine, 2014 (paginile: 50-65, 81-87): 
https://issuu.com/geoairarchidrome/docs/imaganing_the_public._the_status_an (Anexa 4) 
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La modul concret propunem următoarele: 
 
1. Constituirea unei noi instituții-hibrid: Centrul Național pentru Artă și Cultură 
Contemporană (CNACC), cu sediul în clădirea fostei Zemstve Guberniale (str. Șciusev 
103, Chișinău). Instituția urmează să fie gestionată în comun de reprezentanții Alianței 
Organizațiilor și Inițiativelor Culturale Independente din Republica Moldova (AOICI) și 
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (MECC), în parteneriat 
cu Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturala din Republica Moldova (MNEIN). 
 
2. Alocarea de către MECC a unui buget operațional anual pentru CNACC suficient 
pentru acoperirea costurilor comunale și de întreținere a clădirii; pentru salarizarea 
echipei care va gestiona spațiile și programul cultural; pentru acoperirea altor cheltuieli 
necesare funcționării noii instituții. 
 
3. Elaborarea în comun, de către părțile implicate, a statutului CNACC și stabilirea unor 
criterii și principii clare, cu reguli transparente, care vor sta la baza programului său de 
activitate și care vor permite organizațiilor și inițiativelor culturale independente să vină 
cu propuneri de acțiuni, activități și programe în regim deschis. 
 
4. Constituirea unei baze tehnice și materiale comune (echipament, mobilier, 
instrumente de lucru, materiale de producție etc.) și fondului de resurse umane (experți, 
voluntari), care vor fi puse în sprijinul organizațiilor și inițiativelor culturale ce vor 
desfășura activități în cadrul CNACC. 
 
5. Constituirea unui fond independent de susținere a CNACC, care să fie alimentat din 
diverse surse (fonduri internaționale la care Republica Moldova este eligibilă, vânzări de 
bilete și alte activități comerciale, care vor rezulta din activitatea CNACC și a asociațiilor 
care vor beneficia de serviciile CNACC), resursele acumulate urmând să fie folosite 
pentru organizarea proiectelor culturale și reparația curentă și/sau capitală a clădirii, 
monument de arhitectură de talie națională. 
 
6. Crearea unui spațiu accesibil, cu un program artistic inovator și orientat către publicul 
tânăr, completat de o ofertă largă de activități educaționale pentru lărgirea 
perspectivelor dezvoltării profesionale la artiști emergenți, a oportunităților de a obține 
experiență atât practică cât și teoretică în sfera culturii, managementului cultural și 
curatoriatului, pentru formarea noilor abilități de antreprenoriat social și implicării în 
activități socio-culturale a tinerilor din toată țara. 
 
Pe această cale solicităm MECC acordul de principiu față de această propunere. 
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Semnatarii acestui demers se angajează să poarte consultări cu colectivele de artiști, 
inițiativele și organizațiile culturale independente și publicul larg. De asemenea, în baza 
unor exemple similare (cum ar fi Centrul „Pogon” pentru Cultură Independentă și Tineret 
din Zabreb, Croația8), Asociația Oberliht va elabora un model de statut și program al 
noii instituții ce ar putea servi drept bază pentru viitoarele negocieri cu MECC. 

                                                 
8 Centrul „Pogon” pentru Cultură Independentă și Tineret din Zagreb, Croația (http://www.pogon.hr/en/) este o 
instituție publică non-profit, constituită în baza unui model nou de parteneriat civic-public pentru dezvoltare culturală. 
Acesta a fost fondat și este administrat de către Inițiativa Culturală „Alliance Operation City” și conducerea orașului 
Zagreb: http://www.pogon.hr/en/o-nama/tko-smo/ 
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La acest demers se anexează: 
 
Anexa 1. Istoricul clădirii fostei Zemstve Guberniale din 2012 până în prezent 
 
Anexa 2. Adresare nr. 82 din 23.12.2013 către Ministerul Culturii al Republicii Moldova, 
Dna Ministru Monica Babuc (în copie Dlui Viceministru Gheorghe Postică) 
 
Anexa 3. Agenda comună contribuie la sincronizarea programelor desfășurate de 
organizațiile culturale independente, care beneficiază de spațiu gratuit pentru 
organizarea și desfășurarea evenimentelor în cadrul proiectului Zpațiu: 
https://zpatiu.wordpress.com/agenda/ 
 
Anexa 4. Imagining the Public. The Status and Challenges of the Independent Cultural 
Actos in Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine, 2014 (paginile: 21-22, 50-65, 81-87): 
https://issuu.com/geoairarchidrome/docs/imaganing_the_public._the_status_an 
 
Anexa 5.  Cultural governance, challenges in the region seen by the independent 
sector, Philipp Dietachmair, Coordinator of Sub-Group Culture (Working Group 4), 
Eastern Partnership Civil Society Forum: http://www.oberliht.com/eap-ministerial-
conference/ 
 
Anexa 6. CV-urile organizațiilor semnatare 
 
Anexa 7. Scrisori de susținere din partea partenerilor și fundațiilor internaționale 
 


