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La solicitarea DumneavoastuA privind concertul dedicat ZiIei Independenlei din 27 august

2077, expediem rdspunsurile la intrebdrile adresate, dupd cumurmezA:

I. Cui erparline decizia ca in Piala Marii Adundri Nalionale la 27 august sd evolueze
Holograf, Smiley, Andrew Rayel, Nicolui Bascov, Dmitrii Malikov qi Polina GagarinaT Ce
persoanefac parte din grupul de lucru?

Rdspuns: Lista artiEtilor invitali sd c6nte la concertul de Ziua Independenfei a fost
coordonatd ile cdtre cei care au sprijinit organizarea concertului. Menliondm faptul cd Ministerul
nu a avut obieclii la numele artigtilor propuEi.

2. CAnd au fost aprobate programul activitd(ilor pentru 27 august ;i lista interprelilor
c&re urmau sd iasd pe scend?

Rdspuns: Programul acestui eveniment a fost aprobat gi fbcut public la data de 25 august
2017, neav6nd incd confirmdrile participbrii din shdindtate.

3. Care a fost motivalia, intenlia, explica(ia Ministerului Culturii de a invita trei arti;ti
din F. Rusd la concertul care murcheazd 26 de ani de la ieEirea din URSS si proclamarea
independenyei R.'Moldov a?

Rdspuns: Inifiativa invitdrii acestor artigti a aparlinut celor care au sprijinit realizarea
evenimentului. Motivul pentru care aceqtia au fost invitali a fost gradul de popularitate al acestor
interpreli in rdndul cetiJenilor moldoveni. Nu a fost uitat publicul cdruia noi am dorit sd ne
adresdm qi cu care am vrut sd sdrbdtorim impreund, Ziua Independenlei. Succesul acestor artigti
care au urcat pe scend a fost unul foarte mare gi asta a fost prioritatea noastrd: sd bucurdm pe toli
cei care au dorit sd vind la acest eveniment. O dovadd a faptului cd aceEti artiqti au fost atAt de
aqteptali este numdrul mare de spectatori, care, conform cifrelor oficiale, a fost de aproximativ
100 de mii de persoane.

4. De ce tn,anun(ul distribuit de Guvern presei Ei tn informalia publicatd pe pagina
oJiciald a Executivului la 24 august, nu Jigureazd. lista integrald a urti;tilor care urmau sd
evolueze tn Pialq Marii Adundri Nalionale?

Rdspuns: In momentul afiEdrii acestei liste, nu existau toate confirmdrile oficiale ale
acestor artigti. A fost o chestiune de ordin tehnic Ei de procedurd.

5. De ce nu afost informut publicul, mass-media despre modiJicdrile de program?
Rdspuns: Informarea publicului a fost fdcutd in corespundere cu confirmarea avutd din

partea artigtilor invitali.
6. CAt a costat concertul din 27 august (suma)?
Rdspuns: Avem.informafii despre cheltuielile din fondurile bugetare: Ministerul Culturii a

cheltuit in total 1199949.60Lei.



7. Ce onorarii au fost pldtite interpre(ilor din strdindtate: Holograf, Smiley, Andrew
Rayel, Nicolai Bascov, Dmitrii Malikov ;i Polina Gugarina? Vd rugdm sd indiculi sumu
pentru Jiecare interpret in parte?

Rdspuns: Onorariile artigtilor invitali din strdindtate au fost achitate de cdtre sponsorul
evenimentului.

8. Care este sursa banilor: bugetul de stat, fondul de rezervd al Guvernulai,
tmprumuturi strdine, donalii etc, ?

Rdspuns; Reiterdm faptul cd toate cheltuielile pentru participarea artiqtilor strdini au fost
suportate de c[tre sponsorul evenimentului. Ministerul nu a cheltuit bani pentru onorariile
artiqtilor.

9. Fundalia lui Wad Plahotniuc ,,Edelweiss" apure in mai multe spoturi publicitare, dar

;i in unele ;tiri ale postului Publika TV, drept sponsor al concertului organizat cu ocazia Zilei
Independen(ei. In ununlul Ei informaliile publicate, Guvernul nuface referire tnsd lafanda(ia
respectivd, Ce tangenld are aceastdfundalie la organizarefl concertului?

Rdspuns: Fundalia Edelweiss a fost sponsorul principal al acestui concert.

10. De ce in comanicatele de presd ale Guvernului ;i Ministerului Educa(iei, Culturii;i
Cercetdrii nu este precizat nimic despre Jinanlarea concertului de cdtre Funda(ia lui Wad
P lah otniuc,, E delw eis s " ?

Rdspuns: Acest lucru s-a fbcut cu acordul tuturor. Scopul concertului nu a fost sd fie frcutd
publicitate sponsorilor, ci sd ofere prilej de celebrare aZilei Independenlei.

lL CAnd ;i in ce context Ministerul a discutat ;i a convenit cu Fundulia lui Wad
Plahotniuc ,,Edelweiss" pentru a organiza concertul din 27 august?

Rdspuns: Ministerul, ca Ei in cazul altor evenimente, a ftcut apel la sprijinul financiar din
partea diverEilor parteneri. In acest an, FundaJia Edelweiss gi-a oferit suportul, la fel cum in alli
ani au fost alte organizatl, companii cqre qi-au oferit suslinerea.

12. CAfi bani aufost aloca(i de cdtre aceastdfundalie pentru organizarea concertului?
Rdspuns: Ministerul nu dispune de informalie privitor la banii cheltuili de cdtre Fundalie.

Contractele cu artiqtii conlin clauze care trebuie respectate.
13. Cum afost reflectat in actefaptul implicdriifunda(iei la organizarefl concertului din

27 august?
Rdspuns: In acte nu este reflectatd aceastd contribulie, dat fiind faptul cd Fundalia Ei-a

asumat acoperirea financiard integrald a participdrii artigtilor din strdindtate, a/d,t din RomAnia, cit
gi din Federafia Rus6.

14. Ce s-a angajat sd ofere Guvernul aceste fundalii in schimbul finanldrii concertului
din 27 august 2017?

Rdspuns: Nu existd nici o obligalie din partea guvernului cdtre Fundafie. A fost o

soonsorizare fbrd nici o conditie atasatd..

Monica BABUC
Ministru


