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Propuneri de imbunătăţire a noilor norme ale Fondului Cultural Naţional
(lansate spre dezbatere publică în data de 23 martie 2010)

şi a strategiei de finanţare, transparentizare şi profesionalizare a activităţii AFCN1

Context
Încă din momentul constituirii AFCN la începutul anului 2005, societatea civilă, artişti şi manageri culturali, 
operatori culturali privaţi, au adus în nenumărate rânduri propuneri de modificare a modului de funcţionare 
al acestui nou mecanism de finanţare a proiectelor culturale pentru ca acesta să devina mai transparent, 
eficient şi mai puţin birocratic. Timp de 4 ani, au avut loc în mai multe etape diferite întâlniri şi discuţii, au 
fost depuse petiţii şi au fost făcute în mod constant recomandări de îmbunătăţire, au avut loc mese rotunde 
la care au participat operatori culturali şi artişti independenţi împreună cu reprezentanţi AFCN şi MCPN, toate 
aceste acţiuni fiind iniţiate de sectorul independent pentru a propune o serie de soluţii care să conduca la 
îmbunătăţirea modului de funcţionare al AFCN. Relevant în acest sens este demersul şi materialul consultativ 
« Propuneri de îmbunătăţire a mecanismului de finanţare din Fondul Cultural Naţional » realizat în 2006 de 
Asociaţia ECUMEST şi Fundatia AltArt, câteva din recomandările acestuia, încă de actualitate, fiind preluate 
în prezentul material2. 

În 2009, la invitaţia MCPN, peste 150 de ONGuri culturale, operatori culturali independenţi şi artisti au 
participat  la  “Mitingul  breslei  creative.  Soluţii  pentru  dezvoltarea  sectorului  cultural  independent”,  au 
semnalat din nou problemele cu care se confruntă sectorul cultural independent şi au propus diferite soluţii 
de remediere. 

Din păcate, dupa 5 ani de la lansarea Fondului Cultural Naţional, se constată că în continuare AFCN 
este departe de a funcţiona în parametrii normali derulării proiectelor culturale din România, lucru cauzat în 
principal de managementul defectuos al acestei instituţii şi de lipsa de preocupare a Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului National faţă de singura sursă de finanţare constantă şi transparentă a proiectelor culturale în 
România. 

Situaţia actuală
În urma protestului şi petitiei depuse în data de 22 la sediile AFCN şi MCPN de către Coaliţia Sectorului 
Cultural Independent, AFCN a lansat pe 23 martie spre dezbatere publică  noile norme metodologice ale 
fondului Cultural Naţional,  timpul alocat dezbaterilor fiind de numai 3 zile (26 martie), insuficient pentru 
consultarea documentelor şi formularea unor poziţii de opinii faţă de aceste norme! Mai mult decat atât, 
chiar în perioada consultării, normele respective au suferit modificări, fapt dovedit de anunţul lansat de AFCN 
pentru experţii culturali, în care ariile tematice erau diferite de cele propuse pe 23 martie. 

Ţinând cont de experienţa operatorilor culturali în cei patru ani de funcţionare ai AFCN, de exemplele de 
bună practică  în  domeniul  cultural  din alte  ţări  în  imbunătăţirea sistemului,  precum şi  de experienţa şi 
expertiza altor finanţatori publici şi privaţi din România, Coaliţia Sectorului Cultural Independent, formată din 
manageri culturali, artişti şi operatori culturali ai sectorului privat s-a reunit într-o intâlnire de lucru în data 
de 1 aprilie 2010 şi a propus următoarele modificări la noile norme AFCN lansate către dezbatere publică pe 
23 martie:

Documentul de faţă prezintă propunerile şi precizările Coaliţiei Sectorului Cultural Independent cu privire la
1. Strategia de finanţare a AFCN (modificarea HG 802/2005 privind organizarea şi funcţionarea AFCN)
2. Normele metodologice ale Fondului Cultural Naţional (documentul supus consultării pe 23 martie)
3. Alte observatii ce privesc eficientizarea, transparentizarea şi profesionalizarea activităţii AFCN, în sensul 
îndeplinirii misiunii sale, de promovare a calităţii actului cultural şi a moştenirii culturale. 

1 Propunerile reprezintă un argument pentru necesitatea desfăşurării unor consultări publice cu operatorii 
culturali în condiţiile legii, şi nu un răspuns la consultarea cu termen ilegal de 3 zile, lansată pe 23 martie. 
Propunerile indică lipsuri şi posibile „capcane” ale noilor norme şi semnalează şi alte aspecte care necesită  o altă 
abordare şi care presupun atât modificări în cadrul normelor metodologice, cât şi a altor acte normative şi a modului de 
lucru al AFCN în general. 
2 Documentul este disponibil la http://www.ecumest.ro/pdf/FCN_sugestii_iunie2006.pdf 
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1.STRATEGIA  DE  FINANŢARE  a  AFCN  şi  recomandări  generale  cu  privire  la  procedurile  de 
finanţare şi evaluare a proiectelor culturale

Modificarea HG 802/2005 privind organizarea şi  funcţionarea AFCN şi a Ordonanţei nr. 2 din 30/01/2008 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de 
finanţare a programelor şi proiectelor culturale astfel: 
a) Includerea prevederii ca strategia AFCN şi stabilirea priorităţilor se decid de către Consiliul 
AFCN  pe  baza  consultării  sectorului  cultural  din  România  şi  a  observaţiilor,  concluziilor  şi 
recomandărilor studiilor şi cercetărilor deja realizate în domeniu. 
Decizia  de  modificare  a  strategiei  AFCN nu  poate  fi  luată  doar  prin  câteva  discuţii  realizate  în  cadrul 
Consiliului de un număr restrâns de persoane, ea trebuie să fie bine fundamentată şi să aibe în vedere 
starea generală a sectorului cultural românesc. 

b)  Transformarea  Fondului  Cultural  National  într-un  sistem  de  finanţare  destinat  exclusiv 
sectorului cultural asociativ şi privat. 
Nu putem vorbi de o competiţie transparentă şi de o distribuire echitabilă a fondurilor publice în România 
pentru proiectele culturale în condiţiile în care instituţiile publice finanţate de la bugetul  de stat şi  local 
beneficiază deja de sume importante de la aceste bugete în derularea activităţilor culturale, au personal 
angajat şi beneficiază de un cadru bine definit (săli de spectacole, spaţii de expunere etc). 

Sectorul cultural privat şi independent, în prezent unul din motoarele de bază ale dezvoltării cultarale 
are  nevoie  urgentă  de  sprijin  financiar  constant  şi  susţinut  pentru  a  supravieţui  crizei  economice  din 
România. 

Pînă când autorităţile publice nu vor modifica sistemul de acordare a subvenţiilor acordate operatorilor 
culturali,  care  să  permită  accesul  echitabil  al  ONG-urilor  culturale  la  subvenţiile  anuale  acordate  de 
autoritătile  publice,  este  esenţială  şi  recomandabilă  transformarea  Fondului  într-un  sistem de  finanţare 
destinat exclusiv sectorului privat sau măcar includerea acestui punct ca una din priorităţile AFCN pentru 
perioada 2011-2014. 

c) Reintroducerea posibilităţii accesului la finanţare din fondurile FCN a artiştilor independenţi, 
persoane fizice. Deşi  toate  actele  normative  legate  de  constituirea şi  funcţionarea  AFCN au prevăzut 
eligibilitatea persoanelor fizice la finanţare, ulterior acestea nu au mai fost eligibile. Dorim reintroducerea 
acestei prevederi prin identificarea împreună cu sectorul cultural a variantei celei mai potrivite de conturare 
şi alocare competitivă de fonduri pentru artiştilor independenţi.

d) Eliminarea unora din incompatibilităţile privind membrii Consiliului AFCN, pentru  a asigura 
participarea în Consiliu a unor persoane active, cu o bună cunoaştere a domeniului cultural şi 
cu expertiză în elaborarea unei strategii, chiar dacă acestea fac parte din organizatii care au 
depus proiecte spre a fi finanţate. 
Apreciem că responsabilităţile membrilor Consiliului (care nu includ decizia directă asupra felului în care sunt 
distribuite fondurile, ci doar stabilirea strategiei şi a membrilor comisiilor de evaluare) nu fac obiectul unui 
conflict de interese cu situaţia de solicitant a unei finanţări. Cu atât mai mult considerăm că prevederea 
conform căreia  “calitatea de asociat, acţionar sau fondator, el sau rudele ori afinii pana la gradul al II-lea 
inclusiv, la unul dintre operatorii culturali care a solicitat sau a beneficiat de finanţari nerambursabile din 
Fondul  Cultural  Naţional”  este  incompatibilă  cu  calitatea  de  membru  în  Consiliul  AFCN  ,  descurajează 
implicarea în Consiliul AFCN a profesioniştilor din domeniul culturii. 

e) Includerea în noile norme de funcţionare AFCN a unor prevederi care să acorde posibilitatea 
finantărilor  multianuale, conform  exemplelor  de  bună  practică  din  Uniunea  Europeană  (Programul 
Cultura 2007-2013) şi din România (Programul Cantemir al Institutului Cultural Român, începând cu sesiunea 
de finanţare din 2010). 

f) Fondul de urgenţă AFCN
O alte prevedere importantă se referă la acordarea unor finanţări în regim de urgenţă într-un procent foarte 
mare (până la 8 % din suma licitată de AFCN). Aprobarea acestor finanţări se face direct de către directorul 
AFCN, fără ca aceste proiecte să fie evaluate de comisiile de experţi sau a necesita avizul Consiliului AFCN. 
Considerăm că această practică este netransparentă şi  creează posibilitatea favorizării  anumitor proiecte 
culturale  şi  organizaţii  culturale.  În consecinţă,  propunem introducerea în  normele de funcţionare  AFCN 
menţionarea  explicită  a  criteriilor  care  fac  ca  un  proiect  să  fie  considerat  „de  urgentă”,  precum  şi 
obligativitatea  publicării  pe  site-ul  AFCN  în  termen  de  30  de  zile  de  la  acordarea  finanţării/semnării 
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contractului de finanţare a unor scurte rapoarte referitoare la numele organizaţiei, aria tematică, valoarea 
finanţării acordate şi o scurtă motivaţie.

2. NORMELE METODOLOGICE ALE FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL – precizări  pe marginea 
documentului supus consultării

ARIILE TEMATICE (ANEXA Nr. 1 din normele propuse consultării:  FORMULAR de solicitare a 
finanţării nerambursabile pentru proiecte culturale)
a)  Coaliţia  se  opune  comasării  teatrului  şi  dansului  într-o  singură  arie  tematică  intitulată  “Artele 
Spectacolului” din următoarele motive:
- lipsa unor experţi  capabili  să jurizeze pe aceeaşi  grilă de evaluare proiecte foarte diferite ca formă şi 
conţinut artistic;
- posibilitatea apariţiei discriminării unei discipline artistice în raport cu cealaltă (din cauza punctajului obtinut 
în  urma  grilei  de  evaluare  există  riscul  ca,  într-un  an  calendaristic,  proiecte  culturale  dintr-o  anumită 
disciplină artistică să nu fie finanţate deloc);

Mai mult decât atât, în practica internaţională existentă (vezi Fondul Naţional Ungar, the Arts Council of 
England, Arts Council of Swizterland, Ministerul Culturii din Franţa) teatrul şi dansul sunt considerate arte 
distincte şi beneficiază de linii de finanţare distincte;

b)  Coaliţia  propune  crearea  a  2  noi  arii  tematice  –  Literatura  şi  Proiecte  trans-disciplinare  şi 
menţinerea  ariei  tematice  Intervenţie  culturală,  care  să  raspundă  nevoilor  operatorilor  culturali 
independenţi care realizează proiecte în aceste zone şi care altfel nu pot obtine finanţări  publice pentru 
proiectele lor;

c) Coaliţia sugerează comasarea  Patrimoniului cultural naţional şi a Patrimoniului imaterial într-o 
singură arie tematică sub titulatura largă de Patrimoniu cultural;

d)  Coaliţia  cere  renunţarea  la  domeniul  tematic  Activităţi  muzeale,  asociaţiile  şi  instituţiile  de  profil 
existente în această zona putând aplica pe orice domeniu deja existent. 

Sintetizând, propuneriile Coaliţiei Sectorului Cultural Independent pentru Ariile Tematice sunt:
Arte vizuale şi noile media
Arhitectură şi design
Teatru
Dans
Muzică 
Literatură
Patrimoniu cultural
Formare profesionala şi management cultural
Educaţie culturală
Intervenţie culturală
Proiecte trans-disciplinare

CAPITOLE ŞI ARTICOLE PROPUSE PENTRU MODIFICARE ÎN PROIECTUL SUPUS CONSULTĂRII 
PUBLICE

a)  Considerăm că stabilirea  cuantumului  finanţării  de către  membrii  comisiei  de selecţie  în 
funcţie de adecvarea la priorităţile generale de finanţare şi  priorităţile specifice fiecărei  arii 
tematice introduce o evaluare suplimentară nejustificată, subiectivă şi netransparentă (art. 14)

Conform normelor aprobate în 2009 şi supuse modificării, cuantumul finanţării acordate se stabileşte 
în funcţie de punctajul obţinut în urma evaluării. În formula actuală propusă există riscul ca un proiect foarte 
bun,  care  obţine  un  punctaj  aproape  maxim  (95-100  de  puncte)  să  primeasca  o  finanţare  mai  puţin 
importantă în urma reevaluării ulterioare obţinerii punctajului.

Pentru  a  suplini  lipsurile  actualului  sistem de  stabilire  a  cuantumului  finanţării  şi  pentru  a  evita 
capcana evaluării suplimentare, propuse prin noile norme, Coaliţia sugerează posibilitatea introducerii în grila 
de evaluare a unei punctări suplimentare (5-10 puncte în plus) pentru adecvarea la priorităţile de finanţare. 
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Această punctare încurajează urmărirea priorităţilor  AFCN în proiectele culturale şi este suficientă pentru 
stabilirea cuantumului finanţării.

b) Considerăm întrebarea referitoare la “dacă aţi participat în calitate de voluntar, angajat, manager 
de proiect la proiecte finanţate de AFCN” irelevantă pentru aplicaţie şi, în consecinţă, propunem 
eliminarea  ei  (ANEXA  Nr.  1  din  normele  propuse  consultării:  FORMULAR  de  solicitare  a  finanţării 
nerambursabile pentru proiecte culturale)

c)  Suntem  de  acord  cu  renunţarea  la  formularul-tip  pentru  declaraţia  de  parteneriat  şi 
înlocuirea sa cu orice document în care se specifică rolul partenerilor şi angajamentul luat de 
parteneri  în  proiect (ANEXA Nr.  3  din  normele  propuse  consultării:  DECLARAŢIE  DE PARTENERIAT; 
considerăm însă  că  este  necesară  eliminarea  propoziţiei  de  la  finalul  alineatului  “şi  se  va  lua  notă  de 
consimţirea la principiile de bună practică a parteneriatului”, în contextul lipsei unor precizări cu privire la 
termenii de referinţă ai acesteia.

d)  Ţinând  cont  de  dificultăţile  întâlnite  de  operatorii  culturali  în  procesul  de  completare  şi  trimitere  a 
aplicaţiilor online, cerem acordarea dreptului la asistenţa tehnică nu doar în cazurile excepţionale, 
ci la cerere, când cineva solicită în scris sau telefonic că are nevoie. (Art.5)

e)  Propunem de  asemenea,  în  conformitate  cu  practicile  internaţionale  şi  naţionale  (CNDB,  Programul 
Cantemir), ca fiecare proiect depus să fie evaluat de o comisie de experţi formată din trei experţi 
(şi nu doar doi, cum prevad noile norme). Includerea celui de-al treilea expert elimină riscul apariţiei 
unui punctaj asemănător pentru mai multe proiecte culturale. (Art.13)

3. ALTE PROPUNERI 

a)  Propunem modificarea baremului maxim de finanţare de la 25.000 lei (cât este în prezent) la 40.000 lei, 
suma minimă necesară realizării unui program cultural de talie naţională şi internaţională.

b)  Propunem ca  perioada  de  derulare  a  proiectelor  culturale  să fie  între  datele  de  1 februarie  -  15 
decembrie ale anului calendaristic, urmând ca până la data de 30 decembrie organizaţiile să fie obligate să 
depună rapoartele  finale  şi  financiare  ale  proiectelor  derulate  pe  anul  în  curs.  În  acest  fel,  calendarul 
proiectelor va deveni mai flexibil şi in acord cu programarea normală a activităţilor pe parcursului unui an. 

c) Propunem ca prima tranşă acordată la începutul programului/proiectului după semnarea contractului de 
finanţare să reprezinte 50 % din valoarea contractului.

Pentru îmbunătăţirea modului de funcţionare a AFCN şi a procesului de finanţare a proiectelor 
culturale de către AFCN propunem: 
• Postarea pe site-ul AFCN a unui ghid informativ care să conţină informaţii detaliate privind modul în care 

se completează formularul online precum şi a unor date transparente modul în care sunt colectate sumele la 
fondul administrat de AFCN;
• Organizarea unor sesiuni de informare regulate în toată ţara;
• Acordarea de informaţii online privind dezvoltarea unor proiecte pe baza unui cadru

formalizat (regulat, în anumite zile etc);
• Dezvoltarea unor studii de caz pe baza unor proiecte de succes (în colaborare cu alte

organizaţii);
• Organizarea sau susţinerea unor sesiuni de training privind dezvoltarea proiectelor

culturale şi redactarea cererilor de finanţare AFCN care să fie realizate nu de echipa AFCN, ci de experţi cu 
indelungată experienţă în realizarea de proiecte culturale;
• Publicarea pe site-ul AFCN a unor date privind evaluarea proiectelor culturale finanţate în fiecare an 

calendaristic.
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Material realizat de: 
Cosmin Manolescu - manager cultural, Fundaţia Gabriela Tudor
Raluca Pop - manager cultural, banipentruarte
Bogdan Georgescu - artist, Iniţiativa Ofensiva Generozităţii şi tangaProject
Alina Şerban - curator, Centrul de Introspecţie Vizuală
Rarita Zbranca - manager cultural, Fundaţia AltArt
Corina Bucea - manager cultural, Federaţia Fabrica de Pensule
Silvia Cazacu - manager cultural, Asociaţia Banlieues d’Europ’est
Octav Avramescu - manager cultural, Asociaţia Jumătatea Plină
Dragoş Olea - manager cultural, Asociaţia ADD/Rozalb de Mura
Claudiu Cobilanschi - artist, Paradis Garaj
Cristina Modreanu - editor Scena.Ro
Ştefania Ferchedău - manager cultural
Vasile Ernu - scriitor

şi susţinut de Coaliţia Sectorului Cultural Independent

http://coalitiasectoruluiculturalindependent.wordpress.com/ 

12 aprilie 2010
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