
Propuneri privind dezvoltarea industriilor creative  în Republica Moldova 
 Obiective Acţiuni 
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e Elaborarea unui studiu 

privind impactul 
economic şi social asupra 
industriilor creative 

- Analiza situaţiei actuale a industriilor creative din Republica Moldova 
- Studierea experienţei altor state în dezvoltarea industriilor creative 
- Identificarea problemelor cu care se confruntă fiecare sub-sector în parte şi stabilirea 

unor măsuri de soluţionare a acestora 
Crearea sistemului 
instituţional 

- Instituirea unei direcţii în cadrul Ministerului Economiei, responsabilă de elaborarea 
şi promovarea politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a industriilor creative 

- Stabilirea unui sistem de cooperare cu alte instituţii publice responsabile 
- Responsabilizarea grupului de lucru privind dreptul de autor din cadrul Comisiei 

Naţionale privind Proprietate Intelectuală în vederea studierii, analizei şi recomandării 
celor mai bune soluţii pentru dezvoltarea industriilor creative 

- Organizarea asociaţiilor sectoriale şi promovarea asocierii tuturor industriilor 
creative, conform modelului european 

Elaborarea politicilor în 
domeniul industriilor 
creative  

- Elaborarea strategiei naţionale privind dezvoltarea industriilor creative 
- Stabilirea, împreună cu Biroul Naţional de Statistică, unor indicatori statistici ai 

industriilor creative, cu identificarea unui sistem de monitorizare şi de colectare a 
acestora 

- Analiza complexă a datelor statistice şi a datelor reale de piaţă, pentru intervenţii 
rapide şi eficiente în dezvoltarea industriilor creative 

Acordarea suportului  
pentru întreprinderile mici 
şi mijlocii 

- Promovarea iniţiativelor de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii creative 
- Demararea proiectelor naţionale privind dezvoltarea industriilor creative 
- Identificarea formulelor avantajoase de finanţare 
- Intermedierea cooperării dintre industriile creative şi instituţiile financiare 
- Elaborarea unor baze de date de acces la proiecte de finanţare internaţională, 

platforme de business angels, fonduri venture, sisteme de plată contemporane 
- Identificarea şi implementarea mecanismelor de sprijin şi suport fiscal, inclusiv 

simplificarea sistemului de impozitare 
- Acordarea asistenţei în formarea competenţelor în afaceri creative 

Acordarea suportului  
pentru întreprinderile cu 
experienţă pe piaţă 

- Acordarea sprijinului în vederea diversificării pieţii 
- Elaborarea unui Ghid practic pentru exportul produselor şi serviciilor creative 

Dezvoltarea relaţiilor 
dintre industriile creative 
şi cele conexe 

- Stabilirea clusterelor creative, pentru a identifica cele mai bune practici şi a încuraja 
schimbul de experienţă 

- Extinderea utilizării tehnologiilor informaţionale pentru a beneficia de cele mai bune 
modele de business 

- Stabilirea relaţiilor cu alte sectoare ale economiei naţionale 
Promovarea industriilor 
creative naţionale 

- Identificarea elementelor distinctive ale industriilor creative, în vederea promovării 
imaginii sale 

- Organizarea festivalurilor sau altor evenimente privind promovarea bunurilor şi 
serviciilor creative naţionale 

- Organizarea unui forum anual cu participarea reprezentanţilor tuturor domeniilor 
creative; 

- Colaborarea autorităţilor publice cu competenţe în domeniu cu sectorul privat 
- Susţinerea participării industriilor creative în cadrul expoziţiilor internaţionale 
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e Fortificarea legislaţiei 

fiscale şi privind dreptul 
de autor şi drepturile 
conexe 

- Examinarea legislaţiei privind drepturile de autor, în vederea excluderii oricăror 
impedimente în calea dezvoltării industriilor creative 

- Elaborarea propunerilor pentru modificarea legislaţiei fiscale, în vederea susţinerii 
industriilor creative  

-    Identificarea altor mecanisme de susţinere a autorilor şi a oamenilor de creaţie  

Dezvoltarea domeniului 
de gestiune colectivă a 
drepturilor de autor 

- Instituirea sistemului de mediere a litigiilor dintre societăţile de gestiune colectivă şi 
utilizatorii obiectelor dreptului de autor şi conexe 

- Acordarea suportului pentru societăţile de gestiune colectivă în vederea dezvoltării 
capacităţilor de acumulare şi distribuire a remuneraţiei de autor întrun mod cât mai 
transparent 
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Incluziunea tinerei 
generaţii în spiritul 
creativităţii 

- Promovarea politicilor de diversificare culturală şi incluziune socială, în particular 
ceea ce ţine de tânăra generaţie  

- Intensificarea cursurilor specializate în cadrul universităţilor privind managementul 
creativ şi instituirea specialităţii respective în cadrul unor facultăţi ale AMTAP şi ale 
UTM 

- Crearea în cadrul liceelor din ţară a unor cluburi pentru creativitate şi inovaţie 
Dezvoltarea proiectelor 
regionale 

- Crearea şi dezvoltarea conceptului de oraş (sat) creativ sau inovativ 

 


