
 

 

 

Decembrie 2014 

 

Comunicat al Consiliului Administrației Fondului Cultural Naţional 

 

Stimaţi operatori culturali, 

După cum stiți ca efect al Ordonanței Guvernului nr. 17 / 2012 contribuția din veniturile 
Loteriei Române la Fondul Cultural Național a fost redirecționată, ceea ce a determinat o 
scădere către zero a fondurilor colectate. 

Consecințele acestei hotarâri au implicații importante asupra finanțării proiectelor 
culturale. Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional s-a reunit pentru a analiza 
aceste consecințe și a adopta o strategie și un plan de acțiune în vederea revenirii la 
contribuția Loteriei Române. În urma discuțiilor s-au conturat următoarele concluzii pe 
care dorim să le comunicăm public. 

În anul 2015 bugetul destinat finanțării - atât a proiectelor editoriale cât și a celor culturale 
- va fi alocat din bugetul Ministerului Culturii. Doamna ministru Hegedüs Csilla, prezentă 
la întâlnire, a confirmat că în bugetul Ministerului Culturii pentru 2015 a fost prevăzută o 
finanțare cel puțin la nivelul anului 2014, dar că alocarea finală depinde de ministrul în 
funcție la data alocării bugetului.  

Această situație ne-a impiedicat să respectăm angajamentul făcut la ultima întâlnire cu 
operatorii culturali cu privire la demararea apelului de proiecte pentru 2015 în decembrie 
a.c. Data lansării apelului va depinde de aprobarea bugetului ceea ce, dacă ne uităm la 
experiența din anii anteriori, se plasează în luna martie sau aprilie. 

Integrarea bugetului AFCN în bugetul Ministerului Culturii ridică deja aceste probleme. O 
altă consecință este restrângerea perioadei de derulare a proiectelor la câteva luni pe an 
(august – noiembrie). Nu putem ignora vulnerabilitatea fondurilor alocate prin Minister la 
fluctuațiile bugetului României, care determină rectificări pozitive dar și negative. Astfel, 
este posibil ca AFCN să piardă din autonomie și independență, fondurile nefiind la 
dispoziția instituției. 

Considerăm că singura soluție corectă capabilă să facă posibilă definirea si 
punerea în practică a unei strategii de finanțare în cultură este cea de revenire la 
direcționarea cotei de contribuție de la Loteria Română. Sigur că este nevoie de 
acțiunea conjugată a Consiliului AFCN, a Ministrului Culturii dar și a artistilor și a 
managerilor culturali pentru a determina o decizie politică şi modificări legislative. 

Consiliul AFCN anunță prin prezentul comunicat declanșarea acestei inițiative. Vă vom 
informa cu privire la calendarul de finanțare pe anul 2015 odată cu confirmarea bugetului. 

 

Consiliul AFCN 


