
Minuta întâlnirii cu operatorii culturali din data de 17 decembrie 2014, ora 16.00 

Sala Multimedia a Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”  

 

Subiecte de discuție 

Discuții si consultări privind finanțarea proiectelor culturale și editoriale în anul 2015 în 

condițiile lipsei resurselor financiare în Fondul Cultural Național  

La această întâlnire au fost prezenți: 

Operatori Culturali: peste 70 de reprezentanți ai operatorilor culturali independenți și ai 

instituțiilor publice de cultură.  

Consiliul Administrației Fondului Cultural Național 

Mihai Ghyka 

Ada Solomon 

Administrația Fondului Cultural Național 

Irina CIOS – director 

Carmen Constantin – secretariat Consiliu AFCN 

 

Întâlnirea a fost deschisă de Mihai Ghyka, membru în Consiliul  Administrației Fondului Cultural 

Național, care a salutat prezența într-un număr atât de mare a operatorilor culturali și a apreciat, 

pe aceasta cale, importanța pe care AFCN a dobândit-o în mediul cultural independent și nu 

numai. Acesta a salutat prezența doamnei Irina CIOS, noul director al Administrației Fondului 

Cultural Național . 

În continuare, Mihai Ghyka a prezentat subiectul de discuție: finanțarea proiectelor culturale în 

anul 2015 în condițiile în care în Fondul Cultural Național nu mai există resurse financiare. A 

subliniat faptul că în anul 2013 AFCN a desfășurat două sesiuni de finanțare pentru proiecte 

culturale, care au înglobat 12.500.000 lei și în anul 2014 o sesiune de proiecte culturale în valoare 

de 8.000.000 lei, resursele financiare provenind exclusive din Fondul Cultural Național. Ca 

urmare a Ordonanței nr. 17/2012, din luna ianuarie 2013 s-a sistat contribuția Loteriei la FCN, 

ceea ce a condus la situația actuală. A dat cuvântul noului director AFCN. 

Irina Cios a făcut o scurtă prezentare a activității sale profesionale și a precizat că fondul destinat 

finanțării proiectelor culturale pentru anul viitor a fost înglobat în bugetul Ministerului Culturii și 

va fi confirmat odată cu bugetul României pe 2015, ceea ce schimbă datele problemei din două 

puncte de vedere: în primul rând independența financiară a Administrației Fondului Cultural 



Național poate fi pusă în pericol din cauza rectificărilor negative ale bugetului Ministerului 

Culturii și în al doilea rând alocarea fondurilor necesare finanțării proiectelor culturale va fi la 

discreția ministrului culturii (care se poate schimba oricând). O altă problemă rezultată din 

utilizarea acestei forme de finanțare va fi scurtarea perioadei în care se vor putea desfășura 

proiectele culturale, problemă cauzată de imposibilitatea deschiderii apelului de proiecte înaintea 

existenței filei de buget a Administrației Fondului Cultural Național pentru anul 2015, aprobate 

de Ministerul Culturii. Toate aceste aspecte conduc la necesitatea urgentă a lansării unei inițiative 

comune (AFCN, Consiliul AFCN, operatori culturali independenți și instituții publice de cultură) 

are să aibă drept scop revenirea contribuției Loteriei Române la Fondul Cultural Național. 

Ada Solomon a subliniat că este momentul unui „strigăt” pentru drepturile culturii române și este 

necesară implicarea societății civile pentru a obține efectul dorit. 

Irina Cios a precizat că legea de colectare cuprinde și alte surse de venit, dar contribuția lor este 

total neglijabilă, de aceea este necesară revenirea Loteriei Române la FCN și a dat cuvântul 

operatorilor culturali pentru a exprima puncte de vedere referitoare la toate aspectele menționate.   

Luări de cuvânt   

Monica Lotreanu a intervenit și a punctat următoarele aspecte: 

- Necesitatea implementării finanțării multianuale a proiectelor culturale; 

- finanțarea prin bugetul Ministerului Culturii este o soluție proastă, pentru că întoarce 

AFCN cu zece ani în urmă. 

- Este necesară revenirea Loteriei Române la FCN. 

Irina Cios a reiterat faptul că bugetul de stat este supus rectificărilor, mai ales negative. Așa cum 

printr-o Ordonanță de Guvern a fost redirecționată contribuția Loteriei la FCN, tot printr-o 

Ordonanță se poate reveni. Dar pentru asta este nevoie de o acțiune concertată a tuturor factorilor 

implicați în procesul de finanțare: Ministerul Culturii, AFCN, organizațiile culturale 

independente și instituțiile publice de cultură. 

A luat cuvântul Dragoș Neamu, reprezentant al Rețelei Naționale a Muzeelor din România, care a 

precizat următoarele: 

- Este evident că trebuie acționat pentru revenirea loteriei la FCN și trebuie demonstrat cu 

cifre faptul că sectorul cultural are o contribuție foarte importantă la Produsul Intern Brut; 

- Trebuie realizată a analiză socio-economică din care să rezulte necesitatea existenței 

Fondului Cultural Național, independent financiar. 

Irina Cios a completat spunând că Ministerul Culturii trebuie cooptat ca partener în lupta pentru 

recuperarea Loteriei ca principal contributor la Fondul Cultural Național. 



A luat cuvântul Miki Braniște, reprezentant al Asociației Colectiv A, care a iterat următoarele 

aspecte: 

- Este o stare de urgență, iar analiza propusă de Dragoș Neamu cere timp pe care nu îl 

avem. 

- Ce propuneri concrete are AFCN, cum pot fi utili operatorii culturali independenți unui 

demers care să redea Loteria Fondului cultural Național? 

- Este necesară conjugarea tuturor energiilor pentru un demers din partea AFCN, a 

Consiliului AFCN cu susținerea comunității; 

- Anunță disponibilitatea colaborării și implicarea în redefinirea surselor de finanțare ale 

Fondului Cultural Național. 

A luat cuvântul Virgil Nițulescu, manager al Muzeului National al Țăranului Român, unul dintre 

autorii textului de lege în baza căreia funcționează administrația Fondului Cultural Național. Idei 

prezentate: 

- Noul Ministru al Culturii Ionuț Vulpescu nu va putea lupta singur pentru existența și 

finanțarea independentă a Fondului Cultural Național; 

- Este necesară realizarea unei alianțe în acest scop.  

  

A luat cuvântul Aura Christi, redactor șef al revistei Contemporanul, care s-a referit la 

următoarele probleme: 

- Necesitatea schimbării modului în care sunt selectați evaluatorii; 

- AFCN ar trebui să apeleze la Academia Română pentru a avea experți evaluatori 

independenți de o reală valoare; 

- Din experiența sa oamenii politici sunt foarte deschiși în ceea ce privește cultura română, 

dar nu cunosc cu adevărat situația acesteia în momentul de față; 

- AFCN trebuie să lanseze proiecte multianuale.  

Referitor la problema evaluărilor, Irina Cios subliniază faptul că multe persoane ale căror 

competențe i-ar recomanda ca foarte buni evaluatori, nu pot exercita această activitate deoarece 

sunt implicați în proiectele care intră în concurs pentru obținerea finanțării. În ceea ce privește 

îmbunătățirea grilelor de evaluare și a modului de selectare a experților evaluatori independenți,  

vor avea loc consultări cu reprezentanții operatorilor culturali. 

A luat cuvântul Cosmin Manolescu, reprezentant al Coaliției Sectorului Independent, care a 

precizat că: 

- AFCN trebuie să rămână independent financiar 

- Evaluatorii să fie profesioniști 

- AFCN să mențină în continuare transparența 



- Ministerul Culturii trebuie să organizeze concurs, astfel încât postul de director să nu mai 

fie ocupat interimar. În aceste condiții directorul AFCN ar putea să își exercite 

prerogativele în cadrul unei strategii și viziuni manageriale; 

- AFCN trebuie să se reinventeze, eventual prin instituirea unui timbre cultural care să fie 

direcționat către FCN; 

- Sunt necesare modificări legislative care să permită finanțarea proiectelor culturale pe 

toată perioada anului calendaristic, ianuarie – decembrie. 

A urmat Laurențiu Constantin, reprezentant al companiei Medieval Praxis Events & More, care a 

avut următoarele probleme de ridicat: 

- Responsabilitatea calității evaluărilor trebuie să aparțină exclusiv autorității finanțatoare, 

care trebuie să se ocupe singură de identificarea experților evaluatori, fără a solicita 

propuneri din partea operatorilor culturali; 

- Stabilirea unor criterii pentru evaluatori; 

- Își exprimă acordul cu punctele de vedere iterate de Cosmin Manolescu, mai puțin în ceea 

ce privește timbrul cultural, care ar însemna o altă taxă față de cele multe care există deja; 

- Procedurile de decont ale AFCN sunt birocratice; 

- Pune la dispoziția oricărui grup de lucru experiența și hărnicia sa pentru a contribui la 

revenirea Loteriei Române la FCN.  

Ada Solomon a precizat că numărul mic de candidaturi pentru funcția de expert evaluator 

independent nu este cauzat de AFCN. Instituția în sine nu îi poate identifica singură pe cei care 

pot fi evaluatori, aceste lucruri trebuie realizate împreună, participativ. 

Irina Cios precizează că, în momentul de față, contextul legislativ nu permite relaxarea 

procedurilor de decont, care oricum nu sunt atât de dure precum procedurile decontării fondurilor 

europene. 

Ada Solomon precizează că ideea formării unui grup de lucru care să revadă legea de funcționare 

a AFCN și să emită un punct de vedere în baza căruia să fie făcute îmbunătățiri, este o idee foarte 

bună. 

A luat cuvântul Cristian Brutaru, reprezentant al Asociației DAR Development: 

- Trebuie exercitate lobby și presiuni asupra Comisiilor de Cultură ale Senatului și Camerei 

Deputaților, asupra Ministerului Finanțelor, asupra factorului politic pentru că el decide, 

din nefericire. 

Monica Lotreanu recomandă AFCN colaborarea cu Unitatea de Management a Proiectului din 

cadrul Ministerului Culturii, care are o bază de evaluatori foarte buni și un ghid al evaluatorului 

foarte bune scris.  



Sorin Mihăilescu, vicepreședintele Fundației „Niște Țărani” solicită ca AFCN să fie un fel de 

platformă unde oferta culturală să întâlnească cererea. 

Radu Nicolae, reprezentant Opal Production solicită înființarea unei secțiuni speciale pentru 

debutanți, astfel încât aceștia să nu intre în competiție cu organizațiile culturale consacrate și să 

piardă din start. 

Saviana Diamandi, reprezentant al Asociației Art a la Carte: 

- Sunt necesare alianțe ale operatorilor culturali, este o situație critică, trebuie conceput un 

memoriu care să aibă drept efect relansarea AFCN. 

Paula Popoiu, manager al Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”: 

- Este necesară formarea unor grupuri de lucru pentru schimbarea legislației; 

- Este necesară schimbarea criteriilor de selecție a evaluatorilor, acestea să fie foarte dure; 

- Secțiuni separate de finanțare pentru ONG-uri și separate pentru instituții publice de 

cultură. 

Dragoș Neamu subliniază că la nivelul Ministerului Culturii există analize sociale și economice 

care pot fi folosite în demersul pentru revenirea Loteriei Române la Fondul Cultural Național. 

Raluca Rădoi, reprezentant al Institutului național pentru Cercetare și Formare Culturală. 

Precizează că INCFC poate oferi toate datele necesare grupurilor de lucru în vederea întocmirii 

materialelor necesare unui asemenea demers.    

În încheiere Mihai Ghyka a mulțumit încă o dată tuturor celor prezenți pentru interesul acordat. 

Întâlnirea s-a încheiat la ora 18.00. 

 

Întocmit, 

Carmen Constantin 

Secretariat Consiliu AFCN 

  

  


