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Sumar

sectorul public, ignoră importanța managementului în domeniul artelor. 

1. 
• 
• 
2. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Acest policy brief

Astfel, principalele priorități sectoriale sunt:
1. -

2. -

3. -

4. 

5. 

6. -



-

-

Procesul numirilor publice
-

2. La nivel de sectoare culturale

Lipsa competitivității
-

Partneriatului Estic.1

1 

1.La nivel guvernamental



Trainingurile pentru dezvoltarea competențelor profesionale 
-

 i-

Competențele lingvistice 

Competențele de management financiar 

Competențele digitale

2

Competențele de leadership cultural 
-

-

independența față de Ministerul Culturii.3

2 
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-
-

-

-

-

Procesul numirilor publice
-
-

-

2. La nivel de sectoare culturale

Lipsa competitivității

Opțiuni

1. La nivel guvernamental
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Recomandări  
(în ordine prioritară descendentă)

1. -

2. -

3. -

4. 

5. 

6. -



Trainingurile pentru dezvoltarea competențelor profesionale 

-

4

 

4 
department
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Notă  

 
 

Sintezele de politici sunt rezultatul activită
întreprinse în cadrul Programului de Cultură 
Estic în perioada anilor 2016

Scopul acestor sinteze este de a
specialiştilor în oferirea de consultan
lor de competenț
sectorului, de a oferi modele, op
critică, analiza de politici bazată pe dovezi 
au fost elaborate de către asocia

 
 
 

Raportul a fost elaborat cu sprijinul Programului de 
Cultură și Creativitate al UE

a Uniunii Europene. Responsabilitatea pentru 
informațiile și opiniile exprimate în publicație îi revine 
în întregime autorului.
 

Sintezele de politici sunt rezultatul activităților de consolidare a capacit
întreprinse în cadrul Programului de Cultură și Creativitate al UE
Estic în perioada anilor 2016-2017 împreună cu 240 de asocia

lizat o serie de opt seminare în domeniul 
ți la mijlocul carierei. 

Scopul acestor sinteze este de a-i ajuta să înțeleag
specialiştilor în oferirea de consultanță politică concisă și neutră în domeniul 

sectorului, de a oferi modele, opțiuni și soluții potențiale, de a sprijini gândirea 
critică, analiza de politici bazată pe dovezi și formularea de recomand
au fost elaborate de către asociați. 

Raportul a fost elaborat cu sprijinul Programului de 
și Creativitate al UE-Parteneriatul Estic. 

a Uniunii Europene. Responsabilitatea pentru 
țiile și opiniile exprimate în publicație îi revine 

în întregime autorului. 

ților de consolidare a capacităților, 
și Creativitate al UE-Parteneriatul 

2017 împreună cu 240 de asociați ai 
lizat o serie de opt seminare în domeniul 

ți la mijlocul carierei. 
țeleagă mai bine rolul 

neutră în domeniul 

țiuni și soluții potențiale, de a sprijini gândirea 
și formularea de recomandări. Ideile 

Raportul a fost elaborat cu sprijinul Programului de 
Parteneriatul Estic. 

a Uniunii Europene. Responsabilitatea pentru 
țiile și opiniile exprimate în publicație îi revine 
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