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OBIECTIVUL NR. 1
Promovarea culturii și asigurarea accesului cetățenilor la valorile culturale

Acțiuni Subacțiuni Indicatori 
de produs/ 

rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termenul 
de realizare

Responsabil de 
realizare

Nivelul de realizare 
(realizat/ realizat parțial /nerealizat) 

/Descriere succintă

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

1.1.1. Organizarea și 
desfășurarea Zilei 
Internaționale a 
Muzeelor, Nopțile 
albe ale Muzeelor la 
Muzeul de Istorie a 
orașului Chișinău

Activitate 
desfășurată 
Nr. de 
vizitatori

Fondul de 
retribuire a 
muncii 
personalului

16 mai -
17 mai

Mitriuc
Steluța 
Suruceanu
Valeria

REALIZAT
Ziua internațională a muzeelor a fost 
organizată la 18 mai în regim on-line prin 
filmarea/montarea și distribuirea pe site-ul 
Primăriei, al Direcției cultură și pe rețelele 
de socializare a documentarului video cu 
excursie prin sălile Muzeului de istorie a 
orașului.
Nr de vizualizări on-line - 2010

1.1.2. Organizarea și 
desfășurarea programului 
artistic dedicat Sărbătorii 
Naționale ’’Limba Noastră” în 
Piața Marii Adunări Naționale;

Program artistic 
desfășurat
Nr. de participanți

1 mln. lei 31 august 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 1 octombrie Gorceac Leonid

1.1.4. Organizarea și 
desfășurarea programului 
complex de acțiuni dedicate

Activități 
desfășurate
Nr. de participanți

lmln. 400 mii lei 14 octombrie Mitriuc Steluța 
Gorceac Leonid



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

Evenimente 
organizate 
Nr. de participanți

lmln. 400 mii lei 6 decembrie - 31 
decembrie

Mitriuc Steluța 
Gorceac Leonid

1.2. Realizarea 
programului de 
manifestări cultural 
artistice

1.2.1. Acțiune 
culturală dedicată 
Zilei Naționale a 
Culturii;

Acțiune 
desfășurată 
Nr.
participanți

23 450 lei 15 ianuarie Mitriuc
Steluța
Gorceac
Leonid

REALIZAT
Acțiuni organizate:
-„Omagiu Regelui literaturii române”, 
acțiune desfășurată la Centrul Academic 
„M. Eminescu”
-„Mihai Eminescu, 170 ani de la naștere”, 
acțiune desfășurată pe Aleea Clasicilor. 
-’’Citim Eminescu” - spectacol, maraton 
cu participarea poeților, scriitorilor, 
actorilor la Centrul Academic „M. 
Eminescu”
-Spectacol literar-muzical
-,,E ca aminte să-ți aduc” la Teatrul 
Național „ M. Eminescu”

Nr. de participanți -920
1.2.5. Manifestare 
culturală atașată 
Sărbătorilor de Florii 
și Paști, on-line

Acțiune 
desfășurată 
Nr. de 
participanți

Fondul de 
retribuire a 
muncii 
personalului

10-20 
aprilie

Mitriuc
Steluța
Gorceac
Leonid

REALIZAT
-Program online consacrat Sărbătorilor 
pascale cu participarea colectivelor 
artistice ale DC distribuit pe pagina de 
facebook a Direcției.
Nr. de vizualizări on-line - 730 000

1.2.7. Program de 
acțiuni dedicate Zilei

Acțiune 
desfășurată

Fondul de 
retribuire a

9 mai Mitriuc 
Steluța

REALIZAT



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

Nr. de 
participanți

muncii 
personalului

Gorceac
Leonid

-Ziua Victoriei și comemorării victimelor 
celui de-al II-lea război mondial și Ziua 
Europei a fost organizată on-line prin 
filmarea/montarea și distribuirea pe site-ul 
Primăriei, al Direcției cultură și pe rețelele 
de socializare a filmului video.
Nr. de vizualizări on-line - 70 000
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1.2.8. Manifestări 
cultural artistice 
dedicate Zilei 
Internaționale a 
ocrotirii copiilor, on
line

4

Acțiune 
desfășurată 
Nr. de 
participanți

Fondul de 
retribuire a 
muncii 
personalului

1 iunie Mitriuc 
Steluța 
Gorceac 
Leonid

REALIZAT
Acțiuni organizate:
-Filmarea și montarea clipurilor muzicale 
cu participarea copiilor și interpreților, 
plasarea acestora pe pagina web a 
Primăriei și pe rețelele de socializare. 
-Organizarea concertului de muzică 
academică online în Sala cu Orgă cu 
participarea elevilor instituțiilor de 
învățământ artistic din mun. Chișinău. 
-Prezentarea în regim online a programelor 
artistice dedicate Zilei Internaționale a 
Copilului, realizate de instituțiile de 
învățământ artistic.
- Prezentarea în regim online a expoziției 
concurs dedicată Zilei Internaționale a 
copilului, organizată de școala de arte 
plastice „A. Sciusev” din subordine. 
Nr. de vizualizări on-line - 40 000

1.2.9. Acțiune culturală 
dedicată Zilei Naționale a 
Tineretului

Acțiune desfășurată 
Nr. de participanți

70 mii lei 8 noiembrie Mitriuc Steluța 
Gorceac Leonid

1.2.10. Acțiune culturală 
dedicată Zilei Internaționale a 
Studenților

Acțiune desfășurată 
Nr. de participanți

70 mii lei 17 noiembrie Mitriuc Steluța 
Gorceac Leonid



1.2.11. Acțiune culturală 
dedicată Zilei internaționale a 
persoanelor cu dizabilități

Acțiune desfășurată 
Nr. de participanți

20 mii lei 3 decembrie Mitriuc Steluța 
Gorceac Leonid

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

Concerte 
desfășurate 
Nr. de 
participanți

34 350 lei
16 ianuarie
22 februarie
23 martie
23 aprilie
21 mai
2 octombrie
19 
noiembrie
24 
decembrie

Mitriuc 
Steluța 
Gorceac 
Leonid

REALIZAT
Acțiuni organizate:
-Concert aiversar, 70 ani de la nașterea 
măiestrului Ion Negură, la Sala cu Orgă, la 
16 ianuarie cu participarea discipolilor 
măiestrului
-Spectacol dedicat sărbătorii de Dragobete, 
la 24 februarie la Școala de arte „V. 
Poleacov”
Nr. participanți - 900
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1.2.13. Desfășurarea 
Festivalului concurs 
de creație și 
interpretare a 
romanței 
’’Crizantema de 
argint”

Festival 
desfășurat 
Nr. de 
participanți

472 909 lei
20-22 
februarie

Mitriuc
Steluța
Gorceac
Leonid

REALIZAT
-Festivalului concurs de creație și 
interpretare a romanței ’’Crizantema de 
argint” s-a desfășurat în perioada 20-22 
februarie 2020 la Filarmonica Națională 
„S. Lunchevici”
Nr. de participanți - 2000

1.2.14. Desfășurarea 
Festivalului concurs 
al copiilor talentați 
’’Roșu, Galben, 
Albastru”

Festival 
desfășurat 5
Nr. de
participanți

23 000 lei
25 februarie
- 10 martie

Mitriuc
Steluța
Gorceac
Leonid

REALIZAT
-Festivalului concurs al copiilor talentați 
’’Roșu, Galben, Albastru” s-a desfășurat în 
perioada 25 februarie - 10 martie 
Nr. de participanți, - 450

1.2.15. Gala
Premiilor UNITEM- 
2020, eveniment 
organizat în 
parteneriat cu
UNITEM

Premii 
decernate 15 000 lei

23 martie Mitriuc 
Steluța 
Gorceac 
Leonid

NEREALIZAT

Transferat pentru luna octombrie

1.2.16. Festivalul 
național

Festival 
desfășurat 22 500 lei

1-10 martie Mitriuc
Steluța

REALIZAT



’’Sărbătoarea 
Mărțișorului”

•k Gorceac
Leonid

-Spectacolil „Mărțișoarele Chișinăului s-a 
desfășurat la 6 martie la Teatrul 
„Satiricus”
Nr. de participanți - 300

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

Festival 
desfășurat 
Nr. de 
participanți

Fondul de 
retribuire a 
muncii 
personalului

15 februarie
- 9 mai

Mitriuc 
Steluța 
Gorceac 
Leonid

NEREALIZAT

ч
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1.2.18. Festivalul 
cîntecului pascal 
’’Pentru tine 
Doamne” organizat 
în parteneriat cu 
Pretura sect. 
Botanica”

Festival 
desfășurat 
Nr.de 
participanți

Fondul de 
retribuire a 
muncii 
personalului

4-13 mai Mitriuc 
Steluța 
Gorceac 
Leonid

NEREALIZAT

1.2.19. Festivalul 
Internațional al 
tinerilor interpreți 
’’Eugen Coca” 
organizat în 
parteneriat cu Liceul 
’’Ciprian 
Porumbescu”

Festival 
desfășurat 
Nr. de 
participanți

Fondul de 
retribuire a 
muncii 
personalului

22-26 iunie Mitriuc 
Steluța 
Gorceac 
Leonid

NEREALIZAT
Transferat pentru luna octombrie

1.2.20. Festivalul internațional 
’’Ethno Jazz”

Festival desfășurat 
Nr. de participanți

40 mii lei 11-13 septembrie Mitriuc Steluța 
Gorceac Leonid

1.2.22. Programe 
cultural artistice 
pentru persoanele de 
vîrsta a treia,

Programe 
organizate 
Nr. de 
participanți

Fondul de 
retribuire a 
muncii 
personalului

1 mai - 30 
iunie

Mitriuc 
Steluța 
Gorceac 
Leonid

NEREALIZAT



organizate în aer 
liber
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1.2.23. Susținerea 
participării 
oamenilor de cultură, 
formațiilor artistice 
și a tinerilor talente 
la festivaluri 
naționale și 
internaționale

Nr. de 
persoane 
susținute

24 000 lei
1 martie -
31 
decembrie

Mitriuc 
Steluța 
Gorceac 
Leonid

REALIZAT
-Susținerea prin acordarea premiilor 

cîștigătorilor concursului pentru debut a 
tinerilor scriitori în literatură 

Persoane susținute - 5 
-Susținerea prin acordarea premiilor 
cîștigătorilor Concursului interșcolar „Cari 
Czemy” 
Persoane susținute - 35 
-Susținerea desfășurării Festivalului- 
Concurs Internațional de muzică 
instrumentală pentru copii și tineret 
„DOREMI FEST” 
Persoane participante - 288

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

1.3.1. Oferirea 
accesului liber a 
persoanelor cu 
dizabilități la 
manifestările 
culturale, la 
activitățile 
bibliotecilor 
municipale (lansări 
de carte, expoziții, 
conferințe).

Acces liber 
oferit 
Nr de 

participanți

Fondul de 
retribuire a 
muncii 
personalului

1 ianuarie -
31 
decembrie

Mitriuc 
Steluța 
Harjevschi 
Mariana

REALIZAT
Accesului liber a persoanelor cu 
dizabilități a fost oferit la lansările de 
carte, la întîlniri cu scriitorii, mese rotunde 
în cadrul bibliotecilor municipale, la 
expozițiile Muzeului orașului, la 
manifestările culturale
Participanți - 323

1.3.2. Dotarea intrărilor în 
instituțiile din subordine cu căi 
de acces pentru persoanele cu 
dezabilități ce se deplasează în 
scaune cu rotile

Nr. de intrări 
dotate

220 mii lei 1 aprilie -
1 septembrie

Harjevschi Mariana
Popa Dumitru

1.3.3. Organizarea 
concertelor gratuite 
în centre de

Nr. de 
concerte

Fondul de 
retribuire a

4-6 
ianuarie

Gorceac 
Leonid

REALIZAT
- Organizarea spectacolului la 11 ianuarie 
la azilul de bătrîni din Sărata Galbenă cu



plasament și aziluri 
de bătrîni.

gratuite 
organizate

muncii 
personalului

20-29 
decembrie

Orchestra Direcției în parteneriat cu 
Fondația de caritate „Dina Cociug” 
Nr. de participanți - 48

- Organizarea concertului la Centrul de 
plasament din or. Chișinău la 4 ianuarie 
2020
Nr. de participanți - 23

1.3.4. Accesul 
gratuit în muzeul de 
istorie a orașului 
Chișinău.

Nr. de 
vizitatori

Fondul de 
retribuire a 
muncii 
personalului

1 ianuarie -
31 
decembrie

Suruceanu
Valeria

REALIZAT
Au avut acces gratuit în muzeu - 108 
vizitatori

OBIECTIVUL NR. 2
Organizarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial

Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 
produs/ rezultat

Costuri și sursele 
financiare

Termenul 
de realizare

Responsabil de 
realizare

Nivelul de realizare 
(realizat/ realizat parțial /nerealizat) 

/Descriere succintă

2.1 Elaborarea și 
prezentarea 
Planului de acțiuni 
anual

Plan elaborat 
și prezentat

Fondul de 
retribuire a 
muncii 
personalului

15 ianuarie Scurtu 
Liliana

REALIZAT
Planul de acțiuni elaborat, coordonat și 
aprobat

2.2. Elaborarea și 
prezentarea 
raportului 
semestrial privind 
realizarea Planului 
de acțiuni

Raport 
elaborat și 
prezentat

Fondul de 
retribuire a 
muncii 
personalului

15 iulie
15 ianuarie

Scurtu 
Liliana

REALIZAT
Raport semestrial elaborat și prezentat

2.3. Elaborarea 
raportului anual 
privind controlul 
intern managerial 
cu emiterea

Raport 
elaborat și 
prezentat

Fondul de 
retribuire a 
muncii 
personalului

15 februarie Scurtu
Liliana

REALIZAT
Raport elaborat și prezentat. Declarația de 
răspundere managerială emisă la 
15.02.2020



declarației de 
răspundere 
managerială
2.4. Evaluarea 
performanțelor 
individuale în 
raport cu 
obiectivele 
individuale stabilite

Performanțe 
individuale 
evaluate
Nr de 
funcționari 
evaluați

Fondul de 
retribuire a 
muncii 
personalului

16 
decembrie -
15 ianuarie

Mitriuc 
Steluța 
Scutru 
Liliana

REALIZAT

Performanțele individuale în raport cu 
obiectivele individuale stabilite au fost 
evaluate la 03.01.2020. Funcționari 
evaluați -1

2.5 Identificarea 
principalelor riscuri 
asociate 
obiectivelor și 
elaborarea 
Registrului 
riscurilor

Registru 
elaborat

Fondul de 
retribuire a 
muncii 
personalului

31 ianuarie Scurtu 
Liliana

REALIZAT

Riscuri identificate,. Registrul riscurilor 
elaborat la 29.01.2020

2.6 Elaborarea proiectului 
bugetului Direcției pentru 
2021 și estimarea pentru anii 
2022-2023

Proiectul bugetului 
elaborat și prezentat

Fondul de retribuire 
a muncii 
personalului

1 - 20 septembrie Cîlcic Ludmila

2.7. Elaborarea 
planurilor anuale 
de instruire 
profesională 
continuă a 
funcționarilor 
publici

4

Necesități de 
instruire 
identificate 
Plan elaborat

Fondul de 
retribuire a 
muncii 
personalului

20-31 
ianuarie

Scurtu 
Liliana

REALIZAT
Necesitățile au fost identificate
Planul anual de instruire profesională a 
fost elaborat și aprobat la 31.01.2020

2.8. Asigurarea 
managementului 
finanțelor publice 
prin gestionarea 
proceselor 
financiare de bază

2.8.1. Procurarea de 
bunuri, lucrări și 
servicii

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

6 mln. 94,6 
mii lei 1 ianuarie -

20 
decembrie

Popa
Dumitru
Cîlcic
Ludmila 
Sirotin
Ludmila

REALIZAT
Au fost încheiate contracte: 

de achiziționare a bunurilor - 21 
de achiziționare a lucrărilor - 2 
de achiziționare a serviciilor - 41
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2.8.2. Efectuarea 
plăților

Nr. de ordine 
de plată

Fondul de 
retribuire a 
muncii 
personalului

15 ianuarie

20 
decembrie

Cîlcic
Ludmila
Sirotin
Ludmila

REALIZAT
Au fost efectuate 517 ordine de plată

2.8.3. Colectarea 
veniturilor

Suma 
veniturilor 
colectate

Fondul de 
retribuire a 
muncii 
personalului

1 ianuarie -
31 
decembrie

Roșea Ana REALIZAT
Total venituri colectate - 4415577,00 lei 
Plata pentru studii -3900475,00 lei 
Plata pentru locațiune - 249212,00 lei 
Plata pentru servicii comunale - 
265890,00 lei

2.8.4. Salarizarea Nr. de salarii 
calculate

Fondul de 
retribuire a 
muncii 
personalului

1 ianuarie -
31 
decembrie

Cîlcic
Ludmila
Sirotin
Ludmila

REALIZAT
Au fost calculate salarii lunare pentru 940 
angajați

2.8.5. Evidența 
contabilă și 
raportarea financiară

Nr. de 
rapoarte 
prezentate

Fondul de 
retribuire a 
muncii 
personalului

1 ianuarie -
31 
decembrie

Cîlcic
Ludmila
Sirotin
Ludmila
Boleac
Svetlana

REALIZAT
La DGF au fost prezentate 35 rapoarte 
anuale pe instituții, 11 rapoarte lunare 
forma 48.
La Biroul național de statistică au fost 
prezentate 9 rapoarte.
La Inspectoratul fiscal Forma IPC-18 
prezentată lunar
La CNAS Forma IRM - prezentate 19 
rapoarte lunar.

OBIECTIVUL NR. 3
Asigurarea documentării activității administrative și organizarea lucrului cu documentele

Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 
produs/ rezultat

Costuri și 
sursele 

financiare

Termenul 
de realizare

Responsabil de 
realizare

Nivelul de realizare 
(realizat/ realizat parțial /nerealizat) 

/Descriere succintă
3.1. Elaborarea programului 
de manifestări cultural - 
artistice pentru anul 2021

Program elaborat Fondul de retribuire 
a muncii 
personalului

1 - 10 noiembrie Mitriuc Steluța 
Gorceac Leonid



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

Popa 
Dumitru REALIZAT

Planul anual de achiziții publice a fost 
elaborat și aprobat la 31.01.2020

3.3. Elaborarea 
proiectelor de 
decizie a CMC, de 
dispoziție a 
Primarului general 
a ordinelor 
aferente 
domeniului de 
activitate

Nr. de 
proiecte de 
decizie, nr. 
de dispoziție, 
nr. de ordine 
elaborate

Fondul de 
retribuire a 
muncii 
personalului

ianuarie - 
decembrie

Scurtu 
Liliana
Rusu
Gabriela 
Gorceac 
Leonid

REALIZAT
Proiecte de decizie elaborate și înaintate 
CMC- 1
Proiecte de dispoziție elaborate și 
înaintate Primarului General - 11
Ordine aferente domeniului de activitate -
252

3.4. Eficientizarea 
procesului de 
informare prin 
evidența și 
controlul executării 
documentelor 
(decizii, dispoziții, 
ordine, petiții)

Nr. de 
documente 
executate în 
raport cu cele 
înregistrate

Fondul de 
retribuire a 
muncii 
personalului

ianuarie - 
decembrie

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

REALIZAT
Nr. de documente înregistrate - 236
Nr. de documente ce necesită executare - 
206
Nr. de documente executate -206

WC Жг • ||i-
OBIECTIVUL NR. 4

Coordonarea și monitorizarea activității instituțiilor din subordine
4.1. Asigurarea 
calității procesului 
de învățămînt 
artistic

4.1.1. Perfecționarea 
continuă a cadrelor 
didactice

Nr. de cadre 
didactice care 
au 
confirmat/pro

Fondul de 
retribuire a 
muncii 
personalului

10 ianuarie

10 iunie

Mitriuc 
Steluța 
Tuhari 
Valentin

REALIZAT
Au confirmat/promovat gradul didactic -
51 cadre didactice



movat gradul 
didactic

Lungu
Nadejda 
Bogataia
Irina
Rusu Mihai
Arbuz- 
Spatari 
Olimpiada

4.1.2. Participarea 
elevilor la concursuri 
naționale și 
internaționale

Creșterea 
numărului de 
elevi premiați 
la concursuri 
naționale și 
internaționale 
cu cel puțin 
2% față de 
anul 
precedent

Fondul de 
retribuire a 
muncii 
personalului

1 martie -
31 
decembrie

Tuhari 
Valentin 
Lungu 
Nadejda 
Bogataia 
Irina
Rusu Mihai 
Arbuz-
Spatari 
Olimpiada

REALIZAT

Elevi premianți - 394 
în raport cu anul precedent nr. 
premianților a crescut cu 1% 
Au luat premii si mențiuni:
Școala de arte „V. Poleacov” - 229 elevi 
Școala de arte „A. Stârcea” - 101 elevi 
Școala de muzică „E. Doga” - 22 
Școala de muzică „M. Bieșu” - 19 elevi 
Școala de artă plastică „A. Sciusev”- 23 
elevi

4.2. Dezvoltarea 
bazei tehnico 
materială a 
bibliotecilor 
municipale

4.2.1. Eectuarea lucrărilor de 
renovare a bibliotecilor 
municipale

Minim o bibliotecă
renovată

3 mln. 200 mii 31 decembrie Popa Dumitru

4.2.2. Achiziționarea 
de carte

Minim 500 
titluri de 
carte 
achiziționate

707 494 lei 1 martie -
20 
decembrie

Popa
Dumitru

REALIZAT
Au fost achiziționate 3322 titluri de carte 
pentru bibliotecile municipale

4.3. Asigurarea 
fncționării 
Muzeului orașului 
Chișinău

4.3.1. Organizarea 
expozițiilor și 
evenimentelor

Creșterea 
numărului 
vizitatorilor 
cu minim 5%

Fondul de 
retribuire a 
muncii 
personalului

1 ianuarie -
31 
decembrie

Suruceanu
Valeria

REALIZAT PARTIAL
Nr. vizitatori - 2245
Nr. de vizualizări online -19 909
Nr. de evenimente organizate - 12



■■ -»• ■'

culturale în scopul 
atragerii vizitatorilor

4

față de anul 
precedent

Nr. de 
evenimente 
organizate

în raport cu anul precedent nr. vizitatorilor 
a scăzut din cauza situației epidemiologice 
din țară.

Expoziții temporare:
-Expoziție de brazi, executate de către 
elevii Liceului Teoretic “ Titu Maiorescu” 
organizată în incinta Muzeului de Istorie a 
orașului Chișinău. 2 -22 ianuarie 2020

-Expoziție de documente și fotografii 
„Holocaustul în Basarabia” în colaborare 
cu Muzeul de istorie a evreilor din, 
Agenția Națională a Arhivelor, Colegiul de 
artă ’’Alexandru Plămădeală” 27 ianuarie 
10 februarie 2020

- Expoziția de fotografii dedicată 
aniversării 110 ani de la nașterea 
interpretei Maria Cebotari: „Privigetoarea 
Basarabiei” din arhiva academicianului 
A.Dănilă. în colaborare cu a Academia de 
Științe a Moldovei, Universitatea de Stat 
„Dimitrie Cantemir” și Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

13 februarie -1 martie 2020

-Expoziția de fotografii „Amintiri triste” 
din arhiva fotografului Mihai Vengher, 
consacrată zilei memoriei celor căzuți în 
conflictul armat de pe Nistru din 1992 în 
colaborare cu Universitatea de Stat.



2 martie - 17 martie 2020
-Expozița de arme și obiecte militare din 
colecția Muzeului de istorie a forțelor 
militare “MUZEUL MILITAR” în 
colaborare cu Universitatea de Stat, 
consacrată zilei memoriei celor căzuți în 
conflictul armat de pe Nistru din 1992. 2 -
17 martie 2020
-Expoziție virtuală cu genericul 
’’Patrimoniul arhitectural al orașului 
Chișinău - de la dispariție la renovare” 
dedicată sfârșitului celui de-al doilea 
război mondial, 09 mai 2020.

=Expoziția-concurs virtuală de artă vizuală 
„Arta și mitopoetica orașului” 27 aprilie -
18 mai 2020
-Atelierul de creație fotografică și 
expoziția concurs cu genericul: „Chișinăul 
de ieri și de azi” 10 iunie 2020
Evenemente cultural-educationale :
-Proiecția filmului ARIA, scenariu 
Dumitru Olărescu, regie Vlad Druc, și o 
masa rotunda dedicată interpretei Maria 
Cebotari cu prilejul aniversării - 110 ani de 
la naștere.

-Concert al elevelor Liceului „Ciprian 
Porumbescu” consacrat sărbătorilor de 
iarnă, organizat în incinta Muzeului de 
Istorie a orașului Chișinău. In program: P. 
I. Ciaikovski, G. Bizet, E. Grieg, muzica



din filme, pop si jazz. Conducători - V. 
Luța, V. Hacu

14 ianuarie 2020
-Concert academic organizat in colaborare 
cu școala de muzică „E. Doga” cu prilejul 
sărbătorilor de primăvară, instrumente cu 
coardă 26 februarie 2020

-Ziua Mondială a Mediului la Muzeul de 
Istorie a Orașului Chișinău, publiucație 
online consacrată istoriei dezvoltării 
apeductului în orșul Chișinău 5 iunie 2020

Semnătura conducătorului subdiviziunii structurale c- '' Mitriuc Steluta 

r


