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“Conectează-te, Dezvoltă, Investeşte”: Seminarul regional privind potenţialul 

sectoarelor culturale şi de creaţie din ţările Parteneriatului Estic  

se desfăşoară în Republica Moldova  

 

Un seminar de două zile dedicat explorării potenţialului şi provocărilor care stau în calea dezvoltării sectoarelor culturale şi de 

creaţie din ţările Parteneriatului Estic a fost deschis joi, 25 iunie, la Chişinău. Evenimentul este organizat de Ministerul Culturii 

al Republicii Moldova şi Comisia Europeană 

 

Necesitatea dezvoltării sectoarelor culturale şi de creaţie reprezintă o necesitate absolută! Industriile 

culturale şi de creaţie (ICC) trec printr-o serie de schimbări considerabile, fapt cauzat, în cea mai mare parte, 

de progresul tehnologiilor digitale. Uniunea Europeană promovează sectoarele culturale în calitate de 

promotori ai angajării şi dezvoltării în conformitate cu Strategia 2020 menită să impulsioneze creşterea 

economică şi crearea de noi locuri de muncă. 

 

Seminarul a fost deschis de către ambasadorul UE în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, ministrul Culturii, 

Monica Babuc şi ministrul adjunct al Economiei, Tudor Copaci. Evenimentul este organizat în cadrul 

Platformei 4 a Parteneriatului estic „Contacte între oameni”. 

 

Pe parcursul celor două zile ale seminarului, operatori culturali, antreprenori creativi şi factori de decizie 

politică din mai multe state membre ale UE şi ţări din Parteneriatul Estic vor ţine dezbateri pe marginea 

modalităţilor de susţinere a dezvoltării sectoarelor culturale şi de creaţie din regiune. Participanţii vor 

discuta potenţialul şi provocările cu care se confruntă industriile de creaţie din ţările Parteneriatului Estic în 

cadrul mai multor grupuri de lucru şi mese rotunde.  

 

 

 

 

Comunicat de Presă 



 

Acest eveniment oferă tuturor participanţilor oportunitatea de a face schimb de practici de succes şi de a 

prezenta scheme de sprijin specifice şi politici care se bazează pe cooperarea intersectorială dintre 

autorităţile publice, operatorii societăţii civile şi antreprenorii.  

 

Cultura şi creativitatea sunt componente integrante ale Parteneriatului Estic. Începând cu anul 2009, UE se 

implică  într-un dialog politic constant în ceea ce priveşte cultura cu partenerii săi estici, desfăşurat în cadrul 

Platformei 4 a Parteneriatului estic „Contacte între oameni”.  

 

Informaţii generale:  

 

Programul UE „Europa Creativă” sprijină sectoarele culturale şi de creaţie. Republica Moldova şi Georgia 

s-au alăturat deja acestuia. „Europa Creativă” este un prog ram-cadru european dedicat sprijinirii domeniilor 

creative, culturii şi audiovizualului cu un buget de aproape 1,5 miliarde de euro.  

            Obiectivele Programului „Europa Creativă” sunt următoarele: 

 De a sprijini sectoare culturale şi de creaţie să profite de oportunităţile oferite de era digitală şi de 

globalizare; 

 De a impulsiona sectoarele culturale şi de creaţie să-şi atingă şi să-şi exploateze potenţialul 

economic maxim, contribuind la creşterea durabilă, crearea locurilor de muncă şi la coeziunea 

socială; 

 De a acorda sectoarelor culturale şi de mass-media acces la noi oportunităţi internaţionale, pieţe şi 

audienţe. 

În plus, Uniunea Europeană sprijină „sectoarele culturii” prin intermediul Parteneriatului Estic. A doua 

etapă a Programului Cultural al Parteneriatului Estic a fost lansată în primăvara acestui an şi contribuie la 

dezvoltarea capacităţilor necesare în ţările partenere în vederea elaborării unor strategii durabile pentru 

oraşele istorice, identificării şi analizării sectoarelor culturale şi de creaţie ale acestora precum şi alăturării şi 

beneficierii de pe urma programului „Europa Creativă”.     

 

Acest seminar regional urmăreşte consolidarea acestor obiective şi iniţiative.  
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Comisia Europeană este organul executiv al UE. 
 

Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre care au decis să-şi unească 
treptat know-how-ul, resursele şi destinele. Împreună, pe parcursul unei perioade 

extinse de 50 de ani, ele au creat o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare 

durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea 

Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi 
popoarele de dincolo de hotarele ei.. 

 


